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editorial

Pavol Tomašovič

Dobro prežíva na ostrovčekoch dôvery

Zverejnenie nahrávky dvoch poslancov v niekoľkých vlnách 
rozvírilo mediálnu hladinu. Na celej situácii ma zaujal menej 

komentovaný aspekt tejto aféry. Ak platí, že politici sú zrkadlom 
spoločnosti, tak ich vystupovanie na verejnosti i spôsob 

ich konania odráža stav a myslenie značnej časti ich voličov. 
Politikov totiž do parlamentu delegujú ľudia z vlastných radov 

alebo na základe spoločného či podobného videnia sveta. 
Každé prirovnanie síce pokrivkáva, ale do určitej miery možno 
povedať, že stav politiky je aj zrkadlom myslenia a horizontov 
danej spoločnosti. Pri tomto pohľade je pre mňa z celej aféry 
najzávažnejším záverom skutočnosť, že nikto neverí nikomu. 

Nielen vo vzťahu k inému človeku, ale aj vo vzťahu k systému, 
v ktorom žijeme. Odvodový systém daní z toho nevynímajúc. 

Po dvadsaťpäťročnej skúsenosti budovania demokracie je skepsa 
určite na mieste. No nemala by mať prevládajúci charakter. 

Pokles dôvery k ľuďom i systému, ktorého sme súčasťou, 
na mínusovú hodnotu znamená postupný rozklad celej 

spoločnosti. Dôsledky sú pritom jednoduché a nebezpečné. 
Ak prestávame dôverovať tým, ktorí nás reprezentujú, stráca sa 

zmysel delegovania svojho zástupcu do rozhodovacích procesov. 
Strata zmysluplnosti zastupiteľskej demokracie znamená pritom 
popretie princípu, na ktorý sa roky odvolávame. To, prirodzene, 
vytvára priestor pre iné mocenské a jednostranné rozhodovania. 

A opäť stojíme pred starým antickým sporom: Platón verzus 
Aristoteles. Rozumný, osvietený vládca alebo vláda ľudu. 

Ani jedno ani druhé dlhodobo nefungovalo bez problémov. 
To však neznamená, že máme rezignovať. Politika a riadenie 

spoločnosti nemusia byť len panským huncútstvom. 
Predpokladom zmeny je nastavenie princípov dôvery 

a spravodlivosti zdola. Nečakať na zákon a zmenu politiky, 
ale realizovať princípy dobra, porozumenia a podanej ruky tam, 

kde práve sme. V rodine, zamestnaní, na ulici, futbale 
či pri zábave. Ak dokážeme napriek zdanlivej menšine uplatňovať 

to, čo požadujeme od iných, my sami, zmena sa už začala. 
Revolúcia je latentne prítomná, a to bez príkazov či hlasovania. 
Buď je naša túžba po dobre, spravodlivosti a dôvere dostatočne 

silná a opravdivá, alebo prenechávame priestor iným pohnútkam. 
Ak sa napriek ťažkostiam, slabostiam a zlyhaniam snažíme 

uplatňovať poctivosť a dobro v každodennom živote, 
potom verím, že minimálne na ostrovčekoch dôvery dokážeme 
udržiavať horizont, ktorý má zmysel: ľudskosť, úctu a dôveru. 

Ich nositeľov ešte stretávam, preto nestrácam nádej.
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Kríky sú zastúpené najmä šty-
risto dvadsiatimi ôsmimi tismi 
s atraktívnym lesklým ihličím, 
ktoré svojím zvlneným habitu-
som evokujú vodné vlny. Ole-
mované sú nespočetnými bielo, 
modro a fialovo kvitnúcimi tr-
valkami – astrami, veternicami, 
chochlačkami, konvalinkami, 
pakostmi, šalviami, kosatcami, 
hluchavkami, brunerami kvetom 
podobnými nezábudkám, kocúr-
nikom, zimozeleňou a ozdobný-
mi cesnakmi, ktorých súkvetia sa 
budú ako balóny vznášať nad zá-
honmi. Pri kovových oblúkovitých 
oporách, ktoré ako mosty alebo 
vzduté vlny preklenujú kvetinovú 
rieku, sú vysadené plamienky 
s obrovskými bielymi kvetmi, tiež 
plamienky horské, ktoré nevy-
žadujú častý rez, a nechýbajú tu 
ani popínavé biele ruže. 
Na bielo, ružovo a fialovo bude 
kvitnúť aj kríková výsadba pozo-
stávajúca z trojpukov, voňavých 
pajazmínov a orgovánov, tavoľní-
kov a kaliny. Premyslené kompo-
zície krov a kvetov majú navonok 
neformálny, akoby prírodný cha-
rakter. 
Sýto ružová farba bude na jar 
vládnuť aj v kvitnúcich korunách 
novo vysadených odrastených 
pagaštanov pleťových, ktoré le-
mujú pravú stranu parku v sme-
rom k Hospodárskej ulici. Ostáva 
už len dúfať, že sa novej výsadbe 
bude na týchto miestach dariť 
a čoskoro vytvorí podobné efekt-
né súvislé záhony s rozmanitou 
štruktúrou listov a kvetov ako 
trvalky a kríky na Hlavnej ulici či 
v Univerzitnom parčíku. 

Vo vynovenom parku na Námestí SNP 
už rozkvitá riečka Trnávka 
Revitalizácia parku za pamätníkom generála Milana Štefánika bola v čase našej uzávierky vo finále. 
Stavebné práce sú už ukončené, na svojom mieste je aj parkový mobiliár. Preberacie konanie stavby sa 
uskutočnilo 25. mája. Týždeň daždivého počasia síce spomalil výsadbu trávnatého koberca, ale na svo-
jom mieste už boli nové stromy a množstvo krov a trvaliek, ktoré budú symbolicky pripomínať prekrytý 
tok Trnávky v týchto miestach. 

(eu) foto: autorka
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Ďalšia časť trnavskej Mestskej 
pamiatkovej rezervácie bude už 
o niekoľko dní slúžiť len chod-
com a cyklistom. Pešia zóna sa 
rozšíri z Hlavnej a Trojičného ná-
mestia aj na novo zrekonštruova-
nú Hviezdoslavovu ulicu, ktorá je 
jednou z najstarších historických 
tepien mesta. Spojnica medzi 
farským kostolom a námestím, 
po ktorej chodili naši predchod-
covia a hostia už v čase udelenia 
kráľovských výsad Trnave, sa 
opäť môže stať nielen pokojným 
miestom prechádzok a stretáva-
nia Trnavčanov, ale aj dôstojnou 

a bezpečnou trasou turistických 
potuliek. O tom, že tieto miesta 
si zaslúžia zvláštny režim a úctu, 
svedčia aj dva vzácne archeolo-
gické nálezy drevených lávok cez 
močaristý terén okolo Trnávky 
možno až z 12. storočia, ktoré 
počas rekonštrukcie odhalili 
sondy pri pošte a v strede ulice, 
a tretí nález stavebných kon-
štrukcií na konci ulice. 
Zároveň vznikne prvá súvislá 
a bezpečná cyklistická trasa zo 
sídliska Družba za mestským 
opevnením až do Kamenného 
mlyna s prerušením len na Hos-

podárskej ulici. Hviezdoslavova 
ulica bude otvorená do 10. rannej 
hodiny len pre dopravu zabez-
pečujúcu zásobovanie tamojších 
prevádzok. Pokiaľ z praxe vyply-
nú iné požiadavky na výnimky 
pre dopravu, mestská samo-
správa ich bude riešiť dohodou. 
Zmena v spôsobe užívania ulice 
bude vyznačená dopravným zna-
čením. 
Rekonštrukcia Hviezdoslavovej 
bola v čase našej uzávierky vo 
finále a nové časti budúcej pešej 
zóny už boli uvoľnené na pred-
časné používanie.   

Pešia zóna sa rozšíri z Hlavnej a Trojičného 
námestia až na Hviezdoslavovu ulicu

Od 11. mája do 12. septembra 
je v súvislosti s rekonštrukciou 
mosta úplne uzavretá miestna 
komunikácia na Radlinského ulici 
a súčasne aj chodník na pravej 
strane mosta na celom úseku od 
Bernolákovej brány až po križo-
vatku s Hospodárskou ulicou. 
V šírke križovatky s Radlinského 
ulicou je uzavretý pre dopravu 
aj jeden jazdný pás na Hospo-
dárskej ulici. Od siedmej rannej 
hodiny v pondelok 14. septembra 
do 17. hodiny v sobotu 17. októbra 
bude úplne uzavretý chodník pre 
peších na ľavej strane mosta. 
Obchádzková trasa pre dopravu 
vedie z Hospodárskej ulice cez 
Kollárovu a Rázusovu na Vajan-
ského, a nazad z Vajanského na 
Ulicu A. Žarnova a na Kollárovu. 
Vajanského ulica, ktorá je v bež-
nom režime jednosmerná, slúži 
v čase uzavretia Radlinského ulice 
ako obojsmerná. 
Vodiči turistických autobusov, 
ktorí využívali autobusovú zastáv-
ku pri Kostole sv. Jakuba na Rad-

linského, môžu na nastupovanie 
a vystupovanie cestujúcich využiť 
jestvujúce autobusové zastávky 
na oboch stranách Hospodárskej 
ulice v blízkosti križovatky so Štu-
dentskou ulicou, alebo parkovisko 
na Rybníkovej ulici. 
Pre chodcov je Radlinského ulica 
priechodná počas celého obdobia 
rekonštrukcie. Na jeseň, v čase 
uzavretia chodníka na ľavej strane 
od Bernolákovej brány, bude už 
chodcom slúžiť chodník na pravej 

strane nového mostného telesa.
Mesto Trnava sa ospravedlňuje 
občanom aj návštevníkom mesta 
za dočasné zhoršenie podmienok 
pre chodcov aj automobilistov 
a ďakuje im za trpezlivosť a to-
leranciu. Samospráva verí, že 
krátkodobé nepríjemnosti nielen 
počas rekonštrukcie mosta, ale 
aj Hviezdoslavovej ulice budú 
vyvážené skrášlením prostredia 
a zlepšením priechodnosti týchto 
častí Trnavy. 

Mesto ďakuje občanom za pochopenie nevyhnutných obmedzení počas rekonštrukcie mosta na 
Radlinského ulici 

(eu) foto: autorka

Stavba mosta bude dokončená v októbri 
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Predstavte si teplý letný podve-
čer. Prechádzate sa po trnavskej 
pešej zóne a pomalým krokom 
míňate terasy plné spokojných 
ľudí, počujete ako sa smejú, roz-
právajú a cítite, ako z nich sála 
tá pravá letná bezstarostnosť. 
Vzduchom sa šíri vôňa letných 
nápojov z čerstvej mäty, medovky, 
citrónov a pomarančov zmiešaná 
s omamnou vôňou kávy. Míňate 
kráľovskú fontánu a do uší vám 
začína prenikať šum vody a veselý 
džavot detí. Na vašu tvár dopa-
dajú studené kvapky, privierate 

oči a užívate si slastné osvieženie, 
ktoré fontána ponúka. Vtom hluk 
bežného života na pešej zóne 
prerušia príjemné tóny. Zvedavosť 
vás núti posunúť sa o kúsok ďalej 
a zistiť, čo sa deje. Do očí vám 
udrie malé povedomé pódium 
a vy už viete, že sa opäť začína 
jeden z koncertov Leta na korze. 
Leto na korze je kultúrnospolo-
čenský experiment, ktorý minulý 
rok po prvýkrát odštartovala 
trnavská mestská samospráva 
s úmyslom vrátiť život do cen-
tra mesta. Vzhľadom na veľký 

úspech podvečerných predstavení 
a koncertov si ho budete môcť 
užiť aj tento rok. Každý júlový 
a augustový podvečer bude v Tr-
nave niečím výnimočný. Scénu 
historického centra ovládne 
pouličné divadlo, rôzni umelci, 
hudba od výmyslu sveta, spev 
a tanec. Viac vám zatiaľ prezradiť 
nemôžeme, ale už dnes sa mô-
žete obzvlášť tešiť na letné piatky 
v centre mesta – tento rok budú 
čarovné a rozprávkové.
Program Leta na korze prinesieme 
v budúcom vydaní. 

udalosti

Leto na korze: podvečery plné hudby, tanca, 
spevu a pouličného divadla. Začíname 1. júla

Jana Gmitterová

Nenechajte si preto ujsť netra-
dičnú atmosféru letného pod-
večera plnú divadla na nádvorí 
trnavskej radnice. 
Prvý deň festivalu prekvapivo 
nebude patriť ani hre, ani drá-
me, ani tragédii a ani muzikálu, 
ale rozhovorom. Milan Lasica 
a Milan Kňažko vám v pred-
stavení s názvom Na fašírky mi 
nesiahaj predvedú to najbežnej-
šie, s čím sa v našich životoch 
stretávame. Poznáte tú nutkavú 
potrebu rozhovoru, vymieňania 
si názorov, alebo len takého 
obyčajného utvrdzovania sa 
vo vlastnom presvedčení? Ak 
vám cudzie nie je ani mudro-
vanie o kolese, ktoré ešte nikto 
nikdy nevymyslel, predstavenie 
venované pamiatke Júliusa Sa-
tinského a Jaroslava Filipa bude 
pre vás ako stvorené. Druhý deň 
Radničných hier bude plný tej 
najväčšej radosti – škodoradosti. 
Ak chcete zistiť, ako blízko je od 

priateľstva k nenávisti, pozrite si 
komédiu Kumšt v podaní Cson-
gora Kassaia, Martina Mňahon-
čáka a Gregora Hološku plnú 
humorných situácií a drama-
tických zvratov. Táto divadelná 
hra bola preložená do viac ako 
30 jazykov a bezpochyby patrí 
medzi najúspešnejšie komédie 
súčasnej francúzskej dramatičky 

Yasminy Rezy. Mestská samo-
správa ani počas Radničných 
hier nezabúda na detských di-
vákov, preto pre nich pripravila 
veselé divadelné predstavenie. 
Lístky si budete môcť zakúpiť 
v sieti Ticketportal a v turis-
tickom informačnom centre 
v mestskej veži. Detské predsta-
venie bude zdarma. 

Radničné hry do Trnavy prinesú nielen 
Lasicu, Csongora, ale aj fašírky a kumšt
Malý divadelný festival pod holým nebom s názvom Radničné hry, ktorý sa uskutoční 25. a 26. júna, 
aj tento rok poteší všetkých milovníkov výnimočných hereckých výkonov, smiechu a dobrej nálady.

Jana Gmitterová, foto: Ctibor Bachratý
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Sila charity je v ľuďoch, ktorí ochotne darujú 
kvapky dobra. Z nich vzniká rieka pomoci
Dnes sa stretávame s rôznymi typmi sociálnych balíčkov, pomoci od štátu či samospráv pre naj-
chudobnejších ľudí, no neraz to nestačí. A to nehovoríme len o ľuďoch na ulici, ale aj o mnoho-
detných rodinách či matkách s deťmi, ktoré stratili živiteľa. Preto sa Trnavská arcidiecézna cha-
rita začala intenzívnejšie zameriavať na adresnú a cielenú pomoc. To, že nie každá zmena vedie 
k horšiemu, platí doslova po akomsi reštarte týchto dobrovoľníkov, ktorí sa teraz snažia oveľa 
viac prezentovať na verejnosti. Jedným z príkladov je charitný bazár šálok, ktorý pripravili v máji 
priamo na trnavskej pešej zóne. Stretnúť ste sa tam mohli nielen s aktivistami, ale aj klientmi. Už 
dnes môžete vidieť na pešej zóne stály stánok charity, v ktorom sa môžete informovať o rozsahu 
ich činnosti. 

Martin Jurčo, foto: autor

Okoloidúci si mohli vybrať z rôz-
nych šálok – čajových i kávových 
a kúpiť si ich za symbolickú 
cenu. „Charitný bazár šálok je 
prvým krokom smerom k verej-
nosti. Viac ako tri mesiace sme 
organizovali ich zbierku. Šálky 
darovali ľudia z rôznych kútov 
Trnavy a okolia, a my ich teraz 
ponúkame,“ hovorí riaditeľ chari-
ty Miroslav Dzurech, vďaka kto-
rému sa rozbehlo naraz niekoľko 
cielených aktivít charity. Riadi-
teľom je viac ako rok, predtým 
pôsobil v občianskom združení 
Samaria v Hlohovci. Myšlienku 
modelu cielenej pomoci si prinie-
sol práve odtiaľ. „Systém takejto 
intervencie je osvedčený, a navy-
še, v podmienkach našej charity 
má potenciál sa rozvíjať. Je to ad-
resná pomoc – konkrétnym ľu-
ďom chceme naplniť ich konkrét-
ne materiálne potreby. Napríklad, 
máme pred sebou vdovu s deťmi, 
ktorá potrebuje chladničku, práč-
ku alebo nábytok. V našej sieti 
zorganizujeme pre ňu pomoc, 
vieme z radov verejnosti tieto 
veci nájsť a aj zorganizovať ich 
dovoz priamo prijímateľke. Veľa 
z pomoci realizujeme na základe 
príhovoru. Snažíme sa inšpirovať 
ďalších, aby aj oni pomáhali. 
Starosta alebo sociálny pracov-
ník nás informuje, kto takúto 
presnú pomoc potrebuje a my 
ju zrealizujeme. Najčastejšie sú 
klientmi takejto pomoci opustené 
matky s deťmi, ale i týrané ženy. 

Tieto problémy sú však diskrét-
ne a podrobnosti k nim neu-
vádzame,“ odpovedá Miroslav 
Dzurech, keď sa ho pýtame na 
konkrétne prípady, ktoré sa im aj 
vďaka tomuto modelu podarilo 
vyriešiť. Ohlasy Trnavčanov boli 
podľa neho prekvapivé. Dokonca 
sa im osvedčil aj model výzvy 
na darovanie konkrétnych vecí 
prostredníctvom tlače. 
Na bazári šálok sme sa mohli 
dozvedieť aj o ďalších aktivitách 
charity – napríklad o opatrova-
teľskej službe, ale aj o pomoci 
pre bezdomovcov. „Sme dobro-
voľníčky zo Serede a rozprávame 
sa s okoloidúcimi. Pristavujú sa 
však aj darcovia, pýtajú sa, ako 
nám môžu pomôcť. Môžu nám 
napríklad robiť sprostredkova-
teľov, vyhľadávať rodiny a jed-
notlivcov, ktorým sa dá pomôcť. 
A často sa nás pýtajú aj, aké 
veci by sme najviac potrebovali. 

Momentálne sú žiadané paplóny 
alebo pánsky šatník,“ hovorí jed-
na z dobrovoľníčok zo Serede. 
„Vyhľadal som takúto dobrovoľ-
nícku aktivitu, chcel som robiť 
niečo pre ľudí a pre mesto. Popri 
práci, keď si nájdem čas, za-
pájam sa do rôznych projektov. 
Oslovujem ľudí, snažím sa roz-
právať o charite, že je to práca 
medzi ľuďmi, nielen zber šatstva 
a vyberanie zdrojov do poklad-
ničky. Ľudia totiž majú aj o cha-
rite trošku skreslené predstavy,“ 
hovorí dobrovoľník Peter. 
Riaditeľ charity Miroslav Dzurech 
mapuje aj spätnú väzbu aktivít 
charity. Tých, čo niečo darujú, 
sa pýta napríklad aj na to, kde 
sa o ich aktivitách dozvedeli 
a v čom by charita mala pomá-
hať. Tak sa dozvie, ktoré komuni-
kačné kanály sú najefektívnejšie. 
„Sila charity je v sieťovaní a za-
pájaní mnohých ľudí, ktorí sú 
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schopní a ochotní dať kvapku 
dobra zo seba. Ak nastavíme správ-
ne lievik, tak tieto kvapky dokáže-
me premeniť v rieku pomoci,“ – to 
je motto a hlavná myšlienka práce 
trnavskej charity. „Oslovujeme sta-
rostov, zapájame ľudí do štruktúry 
pomoci. Našou organizačnou 
sieťou je 48 farností. V každej 
tejto jednotke máme spolupracov-
níka, ktorý šíri informácie, pomá-
ha nám s vyhľadávaním potrieb 
v jednotlivých lokalitách. Zároveň 

je pre nás aj akýmsi príhovorcom 
a môže nás informovať o prípa-
doch, kde sa treba angažovať,“ 
hovorí Miroslav Dzurech. 
Bazár šálok oživovali aj dvaja 
klienti charity Roman a Marián. 
„Hľadal som pomoc a tu som ju 
našiel. Netreba o tom veľa hovo-
riť,“ hovorí Marián, ktorý priamo 
na bazáre maľoval vkusné krajin-
ky temperovou farbou. „Maľujem 
od detstva. Keď to robí niekto 
so srdcom a láskou už štyridsať 

rokov, dá sa to naučiť a niečo 
vytvoriť.“ Jeho priateľ Roman hral 
na gitare. „Keď som sa ocitol na 
ulici rozhodnutím súdu, ani som 
nevedel, že nejaká charita existu-
je. Chlapci, ktorí už boli na ulici 
dlhšie, mi poradili, že v charite 
môžem nájsť pomoc. Našiel som 
životný reštart. Predávam Nota 
bene. Nezbohatnem z toho, ale 
prežijem. Najdôležitejšie je, že 
som tu našiel veľa dobrých ľudí,“ 
hovorí Roman.  

Trnavský rínek sa tentokrát 
mierne rozšíri aj na Mikulášske 
námestie, kde bude situovaná 
gastro zóna. „Počúvame reakcie 
ľudí, ktorí chodia radi na rínek, 
a aj na základe ich spätnej väzby 
sme sa rozhodli vytvoriť akúsi 
gastro zónu práve na námestí. 
Vznikne tak väčší a komfortnej-
ší priestor na pohyb a pokojné 
posedenie pri jedle, káve či limo-
náde,” hovorí jedna z organizáto-
riek Júlia Č. Oravcová.
Na Trnavskom rínku nájdete nie-
len svojich obľúbených, ale i cel-
kom nových predajcov – bude 
ich viac ako osemdesiat. Pochut-
náte si na skvelých koláčoch, 
tortách a štrúdľach, ovocných 
šťavách a osviežujúcich smo-
othies, zdravom špaldovom peči-
ve a budete si môcť kúpiť domá-
ce cestoviny a lekvárové perky. 
Samozrejme, nebudú chýbať ani 
úžasné šporheltové dolky, voňa-
vá káva a chutné jedlo od skve-
lých kuchárov. Na Trnavskom 
rínku nájdete i sezónne ovocie, 
zeleninu a kvety. Okrem dobrého 
jedla a nápojov si budete môcť 
vychutnať aj skvelú smotanovú 
zmrzlinu. A keď Trnavský rínek 
ochutnáte, môžete potešiť aj iné 

zmysly. Okrem jedla vás budú 
čakať aj dobré knihy, krásne taš-
ky, tričká a topánky od sloven-
ských výrobcov, farebné, veselé 
a originálne hračky pre malých 
aj veľkých. Medzi novými pre-
dávajúcimi bude i rodina, ktorá 
sa venuje pestovaniu levandule 
na Slovensku už vyše 50 rokov. 
Iný predajca zas bude ponúkať 
zdravé dobroty pre psích chlpá-
čov. Jednoducho, každý si nájde 
to svoje. 
„Opäť sme pripravili zaují-
mavý celodenný program. 
Úžasný zvuk a dobrú energiu 

zabezpečí 12-členný orchester 
mladých hudobníkov Taste of 
Brass Orchestra z Bratislavy. 
Trúbky, bubny a skvelý rytmus 
zaznejú pre všetkých. V štýle 
rytmického jazzu bude po-
kračovať aj o generáciu starší 
Seredský Dixieland Band,” opi-
suje program Mirka Hlinčíková. 
Detských návštevníkov potešia 
rozličné kreatívne workshopy 
a dielne v parku, a tiež di-
vadielko Teatro Neline, ktoré 
zahrá dve vystúpenia: Uštri-
kovanú rozprávku a rozprávku 
Danka a Janka. 

Letný Trnavský rínek bude väčší, s domácimi 
maškrtami a kultúrnym programom
Kapitulská ulica sa v sobotu 13. júna opäť uzavrie pre autá a otvorí pre ľudí. Príďte si aj vy vy-
chutnať príjemnú atmosféru, priateľské stretnutia, originálne výrobky, dobré jedlo a hudbu na 
mestský trh Trnavský rínek v tradičnom čase od 9. do 17. hodiny. 

(red) foto: kamarianphotography.com



6 Novinky z radnice 7jún 2015

udalosti

Obe Trnavčanky patria k aktív-
nym prispievateľom Noviniek 
z radnice. Tretie mimoriadne 
ocenenie súťaže – Cena Matice 
slovenskej patrí Bratislavčanke 
Dobroslave Luknárovej. 
O tom, že Trnava má tradične 
silné literárne zázemie, sved-
čia aj ďalšie ocenenia pre Tr-
navčanky a Trnavčana. Čestné 
uznanie za poéziu dostala Edita 
Striežencová, čestné uznanie za 
prózu si odniesli Dušan Borov-
ský, Mária Kutáková-Opatovská 
a Adriána Voleková. Slávnostné 
vyhodnotenie sedemnásteho 

ročníka súťaže sa uskutočnilo 
14. mája na trnavskej radni-
ci. Súčasťou podujatia bol aj 
hodnotiaci seminár, druhý deň 
stretnutia bol venovaný literárnej 
turistike. Účastníci súťaže nav-
štívili Doľany, odkiaľ pochádzajú 
dvaja literárni velikáni Juraj Fán-
dly a Juraj Palkovič. O tom, že 
pri výbere tohto cieľa cesty roz-
hodlo viacero dôvodov, hovorí 
jedna z organizátoriek súťaže 
predsedníčka Miestneho odbo-
ru Matice slovenskej v Trnave 
Adriena Horváthová: „V tomto 
roku si pripomenieme 265. vý-

ročie narodenia Juraja Fándlyho, 
tajomníka Slovenského učeného 
tovarišstva, a 180. výročie úmrtia 
Juraja Palkoviča, ktorý bol po Ber-
nolákovej smrti vedúcou osob-
nosťou bernolákovcov, zaslúžil sa 
o vydanie básní Jána Hollého, či 
o financovanie a vydanie diel A. 
Bernoláka, hlavne jeho viaczväz-
kového Slovára. Návšteva Dolian 
nám okrem toho ponúkla veľa 
súvisiacich reálií: miesto posled-
ného odpočinku Juraja Fándly-
ho, zaujímavé náhrobky, kostoly, 
kaplnky, jaskynku, kalváriu, 
mlyn či vinárstva.“  

(red)

Literárne ocenenia žali trnavské autorky
Na celoslovenskej literárnej súťaži O cenu Slovenského učeného tovarišstva 2014/2015 žali úspe-
chy trnavské autorky. V konkurencii vyše sto tridsiatich súťažiacich z celého Slovenska získala 
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jana Judinyová, nositeľkou Ceny primátora mes-
ta Trnavy sa stala Adriána Kondlová. 

Súď ma a skúšaj – výstava fotografií 
o bolestnom príbehu rádových sestier
Súď ma a skúšaj je názov výstavy fotografií Michala Fuliera, ktorej vernisáž sa uskutoční v utorok 16. 
júna o 17. hodine v západnom krídle trnavskej radnice. Fotografie vznikli pri výrobe rovnomenného 
dokumentárneho filmu, vydávajúceho svedectvo o pohnutých udalostiach z 50. rokov 20. storočia. 

Plánovanú likvidáciu ženských 
reholí v bývalom Československu 
začali orgány komunistického 
režimu 29. augusta 1950. Po ná-
silnom zásahu proti mužským 
rehoľným rádom, ktorý sa usku-
točnil v noci z 13. na 14. apríla 
1950 a vošiel do dejín pod ná-
zvom Barbarská noc, nasledovala 
podobná akcia aj voči rádovým 
sestrám. V rámci tzv. Akcie R boli 
všetky rehoľníčky v krajine preve-
zené do sústreďovacích centier, 
čím sa obmedzil ich vplyv na 
verejný život. Postupne došlo 
k úplnému zrušeniu všetkých 
ženských kláštorov a predstavi-
telia vládnej moci sa usilovali aj 
o postupné vytlačenie rehoľných 
sestier zo spoločnosti.
Fotografie v západnom krídle 
radnice vypovedajú o zle, ktoré 

bolo na rehoľných sestrách spá-
chané a o veľkej láske a odpuste-
ní, s ktorými sestry prežívali svoj 
život.
Ich autor Michal Fulier je sloven-
ský fotograf a kameraman, zakla-
dajúci člen a riaditeľ nezávislej 
organizácie dokumentárnych 
fotografov PHOS, ktorá vznikla 
s cieľom podporiť dokumentárne 
projekty a spoluprácu s ostatný-
mi oblasťami umenia. Je nosite-
ľom čestného uznania v medzi-
národnej súťaži FotoAwards 2010 
a 2011 a nedávno získal ďalšie 
ocenenie za svoje fotografie 
z Ugandy.
Svoj záujem upriamuje na 
dokumentovanie sociálnych 
problémov spoločnosti. V sú-
časnosti spolupracuje najmä so 
Slovenskou katolíckou charitou 

a zaoberá sa dokumentovaním 
vplyvu humanitárnych projektov 
na životy ľudí.
Výstava bude sprístupnená pre 
verejnosť každú stredu a nedeľu 
od 15.00 do 18.00 h a potrvá 
do 15. júla 2015. Prehliadky pre 
organizované skupiny sa po 
vzájomnej dohode môžu usku-
točniť aj v inom čase počas pra-
covných dní (s výnimkou pon-
delka). Ohlásiť sa treba aspoň 
dva pracovné dni vopred (tele-
fonicky na čísle 033/32 36 159, 
e-mailom na adrese michal.zit-
nansky@trnava.sk alebo osobne 
na mestskom úrade v kancelárii 
č. 131 a počkať na potvrdenie. 
Počas organizovaných prehlia-
dok budú mať záujemcovia 
možnosť pozrieť si aj film Súď 
ma a skúšaj. 

(red)
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Výsledok praktickej maturity = replika 
historického auta z tridsiatych rokov
Stalo sa už tradíciou, že sa pred akademickým týždňom rozbehnú stredoškoláci po pešej zóne, 
aby v trochu okázalejšej a niekedy až teatrálnej atmosfére prezentovali svoje maturitné tablo na 
verejnosti a zároveň sa rozlúčili so strednou školou. Aj keď definitívna rozlúčka to nebýva, preto-
že to najhlavnejšie – zavŕšenie štúdia prostredníctvom ústnej maturitnej skúšky, ich vtedy ešte len 
čaká. Nevšednú formu prezentácie ročníka zvolili študenti jednej z tried na Strednej priemyselnej 
škole dopravnej. A oprávnene vzbudili záujem trnavskej verejnosti. 

udalosti

Žiaci študijného odboru technika 
a prevádzka dopravy, špeciali-
zovaní Školským vzdelávacím 
programom na automobilovú 
techniku, vyrobili repliku histo-
rického auta z tridsiatych rokov 
Austin 7. No ako hovorí študent 
Ľuboš Varinský – prezentujú dva 
projekty. Nielen vozidlo, ale aj 
trojrozmerné tablo: „Na table sú 
reálne podobizne. Študentov sme 
zoskenovali 3D skenerom, upra-
vili v počítači a preniesli do reali-
ty prostredníctvom 3D tlačiarne.“ 
Je to tablo zložené z malých búst 
všetkých študentov triedy. Médiá 
pred časom priniesli informáciu, 
že prvé takéto tablo sa objavilo 
vo Veľkom Krtíši, no ako študenti 
pripomenuli, prvé na Slovensku 
je trnavské tablo. 
Lákadlom pre okoloidúcich bol 
však najmä model historického 
auta. Ako vzniklo, vysvetľuje 
s úsmevom na tvári študent 
Adam Žalud: „Chceli sme si zľah-
čiť praktickú maturitu a prostred-
níctvom nášho triedneho profe-
sora Milana Eliáša sme dostali 
návrh, aby sme skonštruovali 
vozidlo. Robíme ho už druhý rok, 
ešte nie je vo finálnej podobe. 
Ešte ho musíme nastriekať a uro-
biť drobné úpravy.“ Dopĺňa jeho 
kolega Ján Škvarka: „Toto vozidlo 
sme skonštruovali, aby reprezen-
tovalo náš odbor technika a pre-
vádzka dopravy, a aby slúžilo 
ďalším ročníkom, ktoré na ňom 
môžu robiť rôzne merania. Náš 
profesor každý deň zapisoval, 
ako dlho sme na tom pracovali. 
Vychádza to na zhruba 750 ho-

dín. Takže si viete predstaviť, čo 
zloženie takého auta dalo práce. 
Všetko sme si vyrábali vlastnými 
rukami. Nebol použitý žiadny 
sústruh, použili sme iba zveráky, 
karbobrúsky a vŕtačky. Motor je 
zo známej Škoda 1203 a zad-
ná náprava je z Lady Nivy, inak 
sme si všetko vyrábali sami – od 
rámu až po skelet vozidla.“ 
Ako väčšina študentov pripome-
nula – niektorí majú predstavu 
o svojom povolaní, iní zasa chcú 
skúsiť šťastie na univerzite. Prak-
tická maturita, ktorej výsledkom 
je napríklad aj takéto vozidlo, sa 
postupne dostáva do praxe nie-
len na Strednej priemyselnej ško-
le dopravnej v Trnave. „Títo štu-
denti nielenže s projektom zma-
turovali v praktickej časti, ale aj 
úspešne reprezentovali školu na 
Stredoškolskej odbornej činnosti. 
Postúpili až do celoštátneho finá-
le a predstavili sa aj na prehliad-
ke Mladý tvorca v Nitre. Vozidlo 
zostáva v škole, kde bude slúžiť 
ako učebná pomôcka pre ďalších 

mladších študentov. Aj tí tento 
rok zaujali, lebo tretiaci odboru 
technika a prevádzka dopravy 
zase v rámci Veľtrhu študent-
ských spoločností v Bratislave 
zvíťazili v kategórii Podnikateľský 
nápad roka. Vymysleli pomôcku 
pre pneuservis,“ hovorí riaditeľ 
Strednej priemyselnej školy do-
pravnej v Trnave Peter Papík. 
Podobné projekty dostávajú 
priestor aj preto, lebo priná-
šajú študentom nové mož-
nosti. Napríklad, v minulom 
školskom roku ocenil Siemens 
na dopravnej priemyslovke tri 
najúspešnejšie práce v Stredo-
školskej odbornej činnosti v od-
bore elektrotechnika v doprave 
a telekomunikáciách. Študent 
spomínaného odboru tento rok 
vyhral celoslovenskú súťaž SYGA 
– Railway automation v Koši-
ciach. Podľa riaditeľa školy Petra 
Papíka na odbore elektrotechnic-
kom a automobilovom študijnom 
odbore vzniká najviac takýchto 
kreatívnych projektov. 

Martin Jurčo, foto: autor
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Umenie je nikdy nekončiacim procesom 
poznania, škola je jeho možnou prípravou
Prijímacie skúšky na Základnú umeleckú školu na Mozartovej ulici v Trnave budú mať tento 
rok netradičnú podobu. Namiesto jedného termínu, ktorý nemusí všetkým uchádzačom o prijatie 
vyhovovať a zároveň môže u niektorých detí vystupňovať napätie či trému, sa budú prijímačky 
uskutočňovať počas troch týždňov od 1. do 26. júna v popoludňajších hodinách od 15. do 18. ho-
diny. Na dôvody tohto rozhodnutia a na to, čo sa môžu deti v tejto umeleckej škole naučiť, sme sa 
spýtali jej riaditeľky Beáty Balgavej.

(eu) foto: gjk.sk

 Prečo ste sa rozhodli pre 
takéto netradičné kreovanie 
prijímacej skúšky a čo na nej 
deti čaká? 
- Chceme vytvoriť priestor na 
pokojný nástup záujemcov 
o umelecké vzdelávanie. Skúšky 
budú prebiehať postupne, vždy 
v jednom z ôsmich ateliérov. 
Pozostávať budú z kresby podľa 
modelu a modelovania so špe-
ciálnou tvárnou hmotou. Budúci 
žiaci výtvarného odboru školy si 
zo sebou prinesú i zopár domá-
cich prác, ktoré budú súčasťou 
talentových skúšok. Žiaci budú 
hodnotení trojčlennou komisiou 
výtvarných pedagógov. Záu-
jemcovia o literárno-dramatický 
odbor budú hodnotení v predne-
se a pohybových zdatnostiach, 
ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 
výbavy budúcich hercov.
 Aké odbory si budúci umelci 
môžu na vašej škole vybrať? 
Základná umelecká škola na 
Mozartovej ulici v Trnave má dva 
odbory – výtvarný a literárno-
-dramatický. Výtvarný odbor je 
majoritný, navštevuje ho takmer 
400 žiakov, literárno-dramatic-
ký je minoritný, pre približne 
40 žiakov. Výtvarný odbor tvorí 
osem ateliérov vedených výtvar-
nými pedagógmi a výtvarnými 
umelcami s doplneným pedago-
gickým vzdelaním, ktorí vnášajú 
do školy potrebnú atmosféru 
profesionality. Dbáme na zastú-
penie pedagógov v diapazóne 
od najstarších a najskúsenejších, 
cez pedagógov strednej gene-

rácie až po najmladších. Štúdio 
literárno-dramatického odboru 
vedie jedna pedagogička. Ja sa 
usilujem obohatiť vyučovanie 
vybranými staťami z dejín výtvar-
ného umenia.
 Na čo dávate dôraz pri práci 
so žiakmi?
- Škola pracuje v súlade so Štát-
nym vzdelávacím programom, 
ktorý bol modifikovaný v roku 
2009 do podoby Školského vzde-
lávacieho programu, každoročne 
sa inovuje a reflektuje regionálne 
špecifiká. V našej škole kladieme 
dôraz na prehĺbenie vyučovania 
dejín umenia, lebo sa domnie-
vame, že v Trnave s historicky 
danou atmosférou univerzitného 
prostredia je to prirodzené. Prá-
ve v týchto dňoch sa na štátnej 
úrovni rozhoduje o definitívnej 
podobe inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu základ-
ných umeleckých škôl SR, pričom 
zvýšený dôraz sa kladie nielen 
na výchovné štandardy, ale aj na 
materiálno-technologické vy-
bavenie škôl tak, aby umelecká 
výchova v nich nebola zamieňa-
ná za krúžkovú činnosť. I v tomto 
smere môžeme potvrdiť, že sa 
Mesto Trnava o našu školu stará 
príkladne.
 Vytvárate priestor aj na pre-
zentáciu, konfrontáciu a prak-
tické uplatnenie výsledkov 
spoločnej tvorivej práce peda-
gógov a žiakov? 
- Škola sa každoročne zúčastňuje 
vybraných súťaží a prehliadok, 
spolupracuje so Základnou 

umeleckou školou M. Schneide-
ra Trnavského – na stenách jej 
učební nájdete výtvarné práce 
žiakov našej školy s hudobnými 
motívmi a riešili sme i vizuálnu 
podobu vstupných častí školy 
v čase každoročne opakovaných 
klavírnych súťaží. Pre Základnú 
umeleckú školu pri Štúdiu baletu 
Dušana Nebylu a pre Súkromné 
tanečné konzervatórium Duša-
na Nebylu sme už niekoľkokrát 
pripravili návrhy scénických prv-
kov ich baletných predstavení. 
Každoročne sa zúčastňujeme 
výtvarnou časťou a exteriérovým 
riešením na Slávnosti ruží v Mú-
zeu hudby v kaštieli v Dolnej 
Krupej. V spolupráci s Mestom 
Trnavou sa zúčastňujeme už viac 
ako polovicu histórie na Festivale 
kreslenia v partnerskom poľskom 
meste Zabrze a každoročne z tej-
to súťaže prinášame ceny. Už po 
tretíkrát sme sa zúčastnili výtvar-
nej súťaže uskutočňovanej Gym-
náziom s právem státní jazykové 

udalosti
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 Priblížte čitateľom rozdiel 
v klasickej príprave kávy a vo 
vašom spôsobe.
- Slovensko je krajina skôr s es-
presso kultúrou a som veľmi rád, 
že vďaka svojmu víťazstvu mô-
žem ľuďom ukázať aj alternatívny 
spôsob prípravy, ktorý neustále 
nadobúda na popularite. Pri es-
presse potrebujeme tlak 9 barov, 
jemné mletie a čas extrakcie pri-
bližne 30 sekúnd. Výsledný ná-
poj je veľmi koncentrovaný, s ob-
jemom približne 30 ml. Aj keď 
má tento nápoj veľmi silnú chuť, 
kofeínu obsahuje menej ako kávy 
pripravené alternatívnymi metó-
dami. Aeropress je, naopak, veľ-
mi jednoduchá hračka a vieme si 
s ním kávu pripraviť kdekoľvek, 
kde si môžeme zohriať vodu. Je 
to asi jeden z najskladnejších 
kávovarov, preto je úplne ideálny 
aj na cesty. Celkový čas prípravy 
v mojom víťaznom recepte je 
približne 1,30 min. V aeropresse 
kávu pomaly pretláčame piesti-
kom cez vopred premytý papie-
rový filter a sitko. Výsledný ob-
jem je asi 200 ml a káva má oveľa 

jemnejšiu chuť ako espresso.
 Kto vás prihlásil na maj-
strovstvá sveta? Kde sa konali 
a ako ste sa na ne pripravo-
vali? 
- Na majstrovstvá sveta sa pri-
hlásiť nedá, musel som najskôr 
vyhrať národné kolo. Tam sa 
môže prihlásiť akýkoľvek kávo-
vý nadšenec, počet miest je ale 
limitovaný, miesta na slovenský 
šampionát sa obsadili do 45 
sekúnd. Tým, že som vyhral ná-

rodné kolo, vyhral som aj letenku 
do Seattlu na svetový šampionát 
v príprave kávy cez aeropress. 
Po národnom kole to išlo veľmi 
rýchlo, keďže svetové kolo sa 
konalo približne za 10 dní od 
národného a ja som nemal ani 
len pas. Pretože som musel pred 
odchodom riešiť úplne iné veci, 
nemal som veľa času na samotné 
experimentovanie s aeropres-
som. Spravil som ich pred súťa-
žou možno dvadsať. Je to jedna 

Trnavčanom pripravuje alternatívnu kávu 
majster sveta v tejto disciplíne
Alternatívnym spôsobom pripravovanú kávu denne ponúka v trnavskej tržnici majster sveta v tej-
to disciplíne Lukáš Záhradník (nar. 6. 5. 1990 v Trnave). Oslovili sme ho na mieste jeho niekdaj-
ších štúdií, v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Nadšenie pre kávu i titul šampi-
óna nás, prirodzene, viedli k záujmu dozvedieť sa viac. 

Iveta Pospíšilová, foto: Martin Jurčo

skoušky v Břeclavi, ďalšom 
partnerskom meste Trnavy. I od-
tiaľto sme každoročne priniesli 
ocenenia. Už druhýkrát sme boli 
minulý rok ocenení v konkurencii 
5 880 výtvarných prác zo 77 kra-
jín sveta na 15. medzinárodnej 
výstave v Kultúrnom centre pre 
deti a mládež vo Vile Arttu vo 
fínskom Hyvinkää, čo si mimo-
riadne ceníme. Navyše, súčasťou 
pilotnej stránky Art Centra sa 
stala výtvarná práca žiakov našej 
školy v kategórii fotografia. Od 

roku 2009, keďže ZUŠ na Mo-
zartovej ulici je v zriaďovateľskej 
kompetencii Mesta Trnavy, sa 
uskutočňujú rozsiahle výročné 
prehliadky výtvarných prác žia-
kov školy v západnom krídle rad-
nice. Sú nielen obrazom úrovne 
žiakov, ale aj nášho kreatívneho 
prístupu k spôsobu prezentácie 
v krásnych, no inštalačne nároč-
ných priestoroch najstaršej časti 
radničného komplexu. Verejnosti 
sa predstavujú profesionálne aj 
samotní pedagógovia školy, na-

posledy v apríli a v máji sochár 
Miro Trubač na výstave J.R.D. 
v v Synagóge – Centre súčasné-
ho umenia Galérie Jána Koniarka 
v Trnave.
 Základná idea školy a jej 
atmosféra?
- Umenie je nikdy nekončiacim 
procesom poznania, škola je jeho 
možnou prípravou. Atmosféra 
školy je daná duchom tvorivosti 
a zodpovednosti, vzájomného 
empatického prístupu, citlivosti 
a ľudskosti.  

udalosti
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z mnohých alternatívnych metód 
prípravy kávy, ale práve pri nej 
sa dá podľa mňa najviac experi-
mentovať.
 Aké vedomosti a zručnosti 
musí mať majster sveta?
- Alternatívne metódy sú veľmi 
jednoduché a cenovo dostupné, 
preto sú obzvlášť vhodné aj na 
domáce kávičkovanie. Nedá sa 
presne povedať, ako sa majú 
robiť, každý má svoj recept. Pre-
to sa aj na súťaži hodnotila iba 
výsledná chuť kávy, museli sme 
ju stihnúť pripraviť do 8 minút 
a každý súťažiaci mal k dispo-
zícii rovnakú kávu. Okrem toho 
neboli žiadne iné obmedzenia. 
Iný recept – iná chuť.
 Čím vás zaujala káva ako 
fenomén, že ste sa rozhodli 
venovať sa tomuto odboru? 
Bolo to hneď po štúdiu, či ešte 
počas neho?
- Počas štúdia som si myslel, že 
v živote nebudem robiť nič spo-
jené s gastronómiou. O káve som 
nič nevedel a v kaviarni som si 
pýtal piccolo (správny názov je 
espresso). Zmenilo sa to až nie-
koľko rokov po štúdiu, keď moja 
priateľka začala pozerať videá 
o káve na internete. Na narode-
niny mi kúpila ručný mlynček na 
kávu, potom sme sa stali domá-
cimi kávovými fanatikmi a už to 
postupne išlo.
 Pripravujete kávu pestova-
nú iba v malých súkromných 
hospodárstvach? V akých kra-
jinách?
- Áno, pripravujeme iba jed-
nodruhové kávy z malých fariem. 
Kávovník má ideálne podmienky 
na rast v krajinách pri rovníku. 
Najčastejšie máme kávy z Afriky 
a južnej Ameriky. Ponuku káv 
pravidelne obmieňame, pretože 
radi skúšame nové chute a ta-
kisto ako pri víne, každý ročník 
je iný. Káva, ktorá je teraz super, 
nemusí byť aj na budúci rok. 
 V čom spočíva tajomstvo 
prípravy chutnej kávy? Môžete 
niečo prezradiť aj čitateľom? 

Čo by sme mali rozlišovať vo 
vôni a v chuti?
- Najlepšie je orientovať sa podľa 
chuti. To je ale veľmi individu-
álne, každý preferuje niečo iné. 
Čo jednému chutí, druhému 
nemusí. Takisto ako nás zaují-
ma to, čo jeme, zaujíma nás aj, 
čo pijeme. Najkvalitnejšia káva 
je výberovej kvality (speciality 
grade), ktorá je veľmi prísne de-
finovaná. Názvy ako prémiová, 
gurmánska, aromatická, špeciál, 
a podobne nemajú presnú defi-
níciu, a sú teda len marketingo-
vým označením. Výberová káva 
je transparentná, to znamená, že 
ju vieme vystopovať, vieme o nej 
všetko. Pražiareň výberovej kávy 
nám samozrejme, veľmi rada 
dá vedieť, že ide o takúto kávu, 
a preto na balíčku výberovej kávy 
nájdeme nielen krajinu pôvodu, 
ale aj konkrétnu oblasť a farmu, 
ročník zberu kávových čerešní, 
odrodu arabiky, spracovanie 
a veľmi dôležitý dátum praženia. 
Takáto káva je vždy v zrnkovom 
stave, pretože namletá má ži-
votnosť približne 15 minút. Mala 
by byť svetlo pražená, aby sme 
zachovali chuť kávy, a nie chuť 
praženia. Zrnká sú teda matné. 
Pri príprave kávy doma určite 
odporúčame alternatívne metó-
dy, pretože vybavenie na naozaj 
dobré espresso nestojí stovky, ale 
tisícky eur. Navyše, pri espresse 
je extrémne dôležitá správna 
hrubosť mletia a pri nastavovaní 
mlynčeka vyhodíme hneď nie-
koľko porcií kávy. Sami doma 
nemáme espresso stroj.
 Máte už v Trnave svojich 
štamgastov? Akí zákazníci za 
vami chodia?
- Filozofiou trnavskej tržnice je 
ponúkať kvalitné produkty, naji-
deálnejšie slovenského pôvodu. 
Naša káva je pražená v Komárne 
a je výberovej, teda najvyššej 
kvality. Máme už stálych zákaz-
níkov, niektorí si prídu dať kávu, 
niektorí sa chcú poradiť s kávou 
na doma, ďalší chcú vylepšiť 

svoje recepty, niektorí sa prídu 
inšpirovať. Sú ľudia, ktorí sa vrá-
tia a povedia nám, že to vyskú-
šali, tak ako sme im poradili, a že 
to bolo super. To nás veľmi teší. 
Sú aj takí, čo sa naučili vďaka 
nám piť kávu bez cukru, objavili 
čaro alternatívnych metód alebo 
sa naučili správne pomenovania 
káv. 
 Keď chodíte prezentovať 
alternatívne metódy prípravy 
kávy praženej na Slovensku, 
s akými reakciami sa stretáva-
te? Čo všetko predvádzate na 
prezentáciách?
- Záleží od akcie. Niekde ro-
bíme catering, zatiaľ čo sa 
koná napríklad nejaká firemná 
prednáška alebo predstavenie 
produktu. Na takýchto akciách 
pripravujeme väčšinou espressá. 
Alternatívne metódy robíme na 
voľnejších akciách alebo s men-
ším počtom ľudí. Keďže príprava 
kávy alternatívnou metódou je 
dlhšia, popritom predstavíme 
filozofiu výberovej kávy a ko-
mentujeme to, čo predvádza-
me. Sú ľudia, ktorých to veľmi 
zaujme a sami sa pýtajú, vtedy 
nadviažeme s nimi rozhovor. 
Keď máme čas, tak ich necháme 
vyskúšať prípravu vlastnej kávy. 
Väčšine ľudí chutí. Niektorí ju 
prirovnávajú k čaju.
 Aká káva chutí najviac vám?
- Preferujem alternatívne metódy 
pred espressom. Z alternatívnych 
metód je to asi Hario V60. Veľmi 
rád mám celý rituál prípravy kávy 
a práve pri alternatívach môžem 
všetko pozorovať. Pijem vždy 
kávu výberovej kvality, čerstvo 
praženú, svetlo praženú, pomletú 
tesne pred prípravou. 
 Máte v Trnave svoje ob-
ľúbené kaviarne, kam občas 
zájdete?
V práci aj doma sa prepijeme 
kávy až-až, momentálne do ka-
viarní často nechodievame. Ob-
čas ale zájdeme pozrieť priateľov 
do kaviarne tradičného mena na 
Trojičnom námestí. 

udalosti
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 3. 6. 1930 – Do Trnavy 
prišla 150-členná výprava 
amerických Slovákov, aby sa 
zúčastnila jubilejných sláv-
ností Spolku sv. Vojtecha pri 
príležitosti 60. výročia jeho 
založenia a cestou z Prahy 
priviezla do Trnavy ostatky sv. 
Vojtecha (85. výročie). 
 5. 6. 1930 – Krajinské 
zastupiteľstvo na svojom za-
sadaní rozhodlo o výstavbe 
nového interného pavilónu 
nemocnice v Trnave (85. vý-
ročie). 
 8. 6. 1690 – V Bratislave 
sa narodil pedagóg, historik 
a náboženský spisovateľ MA-
TEJ POCK, profesor Trnavskej 
univerzity a dekan jej filozo-
fickej fakulty, (325. výročie). 
 10. 6. 1915 – V Trnave sa 
narodila pedagogička, publi-
cistka a autorka vysokoškol-
ských skrípt EDITA SIEGLOVÁ, 
absolventka Učiteľskej akadé-
mie v Trnave, ktorá pôsobila 
ako odborná asistentka na 
Katedre pedagogiky PdFUK 
v Trnave (100. výročie).  
 11. 6. 1905 – V Trstenej sa 
narodil literárny historik, mu-
zikológ, pedagóg, publicista 
a prekladateľ CELESTÍN ALOJZ 
LEPÁČEK, absolvent trnavské-
ho gymnázia a člen františ-
kánskej rehole, ktorý pôsobil 
v Doľanoch a v Trnave, kde aj 
umrel (110. výročie). 
 14. 6. 1925 – V Trnave sa 
uskutočnila slávnostná vy-
sviacka nových slovenských 
biskupov PAVLA JANTAUSCHA 
a JOZEFA ČÁRSKEHO (90. 
výročie). 
 15. 6. 1930 – V Trnave na 
Starej strelnici sa uskutočni-
la prvá skúška robotníckeho 
spevokolu Bradlan, ktorý vie-

ľudia 
a udalosti

Jedným z nich je aj tvorca epi-
gramov František Babai, ktorý 
pôsobil v Trnave ako riaditeľ 
náboženskej knižnice. Na zá-
klade historických prameňov 
vieme s istotou konštatovať, 
že sa narodil v roku 1742, ako 
22-ročný vstúpil do Spoloč-
nosti Ježišovej a študoval na 
viacerých miestach. Zomrel 
mladý na tuberkulózu v roku 
1777. Počas svojho pôsobenia 
v Trnave sa stretával s význam-
nými predstaviteľmi univerzity, 
medzi nimi aj s dekanom filo-
zofickej fakulty historikom Šte-
fanom Katonom. Práve on bol 
pôvodcom myšlienky zveršovať 
uhorské dejiny a touto úlohou 
poveril Františka Babaia. Do-
vedna štyri zbierky epigramov, 
ktoré vznikli v rozmedzí štyroch 
rokov, sú dokladom správnosti 
Katonovho rozhodnutia. Ako 
prvá vyšla v roku 1773 v trnav-
skej univerzitnej kníhtlačiarni 
publikácia Uhorskí králi, kto-
rá opisuje významné skutky 
a osudy uhorských panovníkov 
od sv. Štefana po cisárovnú Má-
riu Teréziu. O dva roky neskôr 
bolo publikované dielo Uhorskí 
palatíni, propalatíni a kráľov-
skí miestodržitelia, kde Babai 
v chronologickom slede opísal 

osudy a činy popredných uhor-
ských šľachticov. Z roku 1776 
pochádza publikácia Ostrihom-
skí arcibiskupi a rok neskôr vy-
šla v Trnave rozsahom najdlhšia 
Babaiova básnická zbierka 
s názvom Tri knihy zmiešaných 
epigramov na cirkevné a svetské 
témy.
Vo všetkých prípadoch sa bás-
nik rozhodol pre epigramatický 
žáner, ktorý bol jednou z po-
merne často využívaných foriem 
tvorby barokových básnikov. 
Zväčša jednoduché, rozsa-
hom nedlhé básne v elegickom 
distichu, dvojverší zloženom 
z daktylského hexametra a pen-
tametra, boli osobitne vhodným 
typom skladby pre príležitostnú 
poéziu. Poskytovali priestor na 
vyjadrenie atmosféry určitého 
okamihu či reflexiu dojmov 
z nejakej často významnej his-
torickej udalosti. Nezriedka si 
nimi barokoví básnici pripo-
mínali aj významné momenty 
v životoch svojich priateľov, 
opisovali historické pamiatky či 
drobné umelecké artefakty. 
Práve prvé tri Babaiove bás-
nické zbierky, hoci sa líšia roz-
sahom i obsahovou náplňou, 
charakterizuje ich didaktické 
zameranie. Domnievame sa, 

František Babai, 
básnik v službách vzdelanosti
Trnavská univerzita je od svojho počiatku miestom, kde sa 
snúbi múdrosť so vzdelanosťou, snaha u študenta dozvedieť 
sa niečo nové s úsilím pedagóga poskytnúť poznatky zo svojho 
odboru čo najlepšie. Dôkazom toho, že vyučujúci kladú veľký 
dôraz na postupy a formy vo vzdelávaní, je tvorba novodo-
bých učebných textov s využitím moderných prvkov, akými sú 
v dnešnej dobe napríklad informačno-komunikačné technológie. 
Zreteľnú paralelu v snahe pedagógov participovať na zlepšovaní 
procesu výučby môžeme vidieť už na pôde historickej Trnavskej 
univerzity, v produkcii ktorej sa nájdu mnohé skutočne zaujíma-
vé texty s prívlastkom didaktické. Ich tvorcami sú často takmer 
neznámi autori.

Katarína Karabová, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity IV.
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dol dirigent RUDOLF SLO-
VÁČEK (85. výročie). 
 16. 6. 1770 – Trnavu 
navštívil cisár JOZEF II., 
ktorý svoj príhovor magis-
trátu mesta a zhromažde-
ným obyvateľom povedal po 
slovensky a takisto sa s nimi 
aj rozlúčil (245. výročie). 
 17. 6. 1360 – Kráľ ĽUDO-
VÍT I. oslobodil Trnavčanov 
od mýtnych poplatkov vo 
všetkých mestách kráľovstva 
(655. výročie). 
 19. 6. 1930 – V Novom 
Meste nad Váhom sa naro-
dil akademický maliar JÚ-
LIUS BARTEK, ktorý pôsobil 
od roku 1956 v Trnave, kde 
aj umrel (85. výročie). 
 21. 6. 1660 – Konzistó-
rium Trnavskej univerzity 
sa zaoberalo sťažnosťou na 
študentov, ktorí sa potulo-
vali ozbrojení, bili sluhov, 
ničili záhrady a páchali 
nočné neprístojnosti (355. 
výročie). 
 21. 6. 1965 – V Trnave 
bolo zrušené Krajové diva-
dlo, ktorého časť hereckého 
súboru prešla do bratislav-
ských divadiel a do KD Nitra 
(50. výročie). 
 22. 6. 1985 – V Belgicku 
umrel saleziánsky pedagóg, 
dirigent, skladateľ a Čestný 
občan mesta Trnavy in me-
moriam JOZEF STREČAN-
SKÝ, rodák zo Špačiniec, 
ktorý pôsobil ako gymnazi-
álny profesor a zbormajster 
chlapčenského speváckeho 
spevokolu v Trnave (30. 
výročie). 
 23. 6. 1635 – Generálny 
predstavený jezuitskej reho-
le MUTIO VITELLESCHI for-
málne akceptoval Trnavskú 

že adresátom týchto básní nie 
je ani tak širšia verejnosť ako 
študenti, ktorí si vďaka nim 
mali ľahšie osvojiť potrebné 
poznatky z histórie, vlastivedy 
a genealógie, t. j. vede o ro-
doch. Ako uvádza sám Babai 
v príhovore čitateľovi v jednej 
zo svojich kníh, na konci strán 
pripojil za básňami poznámky, 
ktoré mali napomôcť k dôklad-
nejšiemu spoznaniu historic-
kých súvislostí. Okrem toho na 
margu jednotlivých básní boli 
uvedené časové údaje, ktoré 
predstavovali významné míľniky 
v živote hlavných protagonistov 
básní, či už išlo o informáciu, 
kedy nastúpili do funkcie, alebo 
o rok narodenia, resp. úmrtia. 
Babai sa domnieva, že čitate-
lia už zorientovaní v dejinách 
nájdu v básňach to, čím sa „vy-
burcujú uspaté obrazy kedysi 
prečítaných dejín“, a budú pre-
to oveľa viac rozumieť jednotli-
vým súvislostiam. Ostatní, keď 
sa rozhodnú otvoriť jeho knihy, 
jediným pohľadom sa podľa 
básnika môžu naučiť to, čo by 
v iných publikáciách, kde sa 
história opisuje obšírnejšie, len 
s nechuťou museli dlho hľadať.
Ako príklad uveďme časť v po-
radí jedenásteho epigramu 

na Bela II. Slepého zo zbierky 
Uhorskí králi:

V závete Štefana Belo sťa údel 
korunu dostal, 
     z manželstva s Helenou prijí-
ma potomkov šesť.
Zakladá, Trnava, teba a s Ramou 
Uhorsko snúbi,
     sťatím dal tých popraviť, čo 
jemu zobrali zrak.

Posledná zbierka Františka Ba-
baia sa od svojich predchodkýň 
líši predovšetkým vecne. Tvoria 
ju básne rozmanitého charakte-
ru, dvojveršové glosy striedajú 
o málo dlhšie oslavné útvary 
na významné osobnosti, básne 
venované priateľom sa prelínajú 
s opismi architektonických pa-
miatok, epigramy s cirkevnou 
tematikou sprevádzajú básne 
o historických udalostiach. 
V súvislosti s Trnavou tu na-
chádzame hneď niekoľko básní, 
ktoré nám aj vďaka vycibrenému 
poetickému jazyku sprostred-
kúvajú obraz o dianí v meste 
v 2. polovici 18. storočia očami 
básnika. Jeden epigram z prvej 
knihy hovorí o nápise na priečelí 
Trnavskej univerzity obnovenej 
v roku 1772 a vykresľuje cisárov-
nú Máriu Teréziu ako vznešenú 
rodičku učenej Minervy, matku 
početného potomstva a jeho 
živiteľku. Textom básne akis-
te básnik reaguje na reformu 
Trnavskej univerzity, ktorá sa 
udiala pričinením panovníč-
ky, a hodnotí ju ako pozitívny 
krok. Iný epigram sa opäť spája 
s postavou tejto charizmatickej 
panovníčky. V roku 1772 dala 
podľa titulu básne v Trnave 
zreštaurovať na náklady kráľov-
skej pokladnice konvikt šľachti-
cov, sýpku a predmestský dom 
zničené požiarom. 
Vo viacerých básňach spomína 
básnik osobnosti, ktoré v tom 
čase na univerzite v Trnave pô-
sobili. Už vyššie spomenutému 
dekanovi filozofickej fakulty 
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univerzitu (380. výročie). 
 24. 6. 1730 – V Trnave sa 
narodil biskup FRANTIŠEK 
BERCHTOLD, rektor Pázma-
nea vo Viedni a náboženský 
spisovateľ (285. výročie). 
 24. 6. 1925 – V Borovej 
sa narodil lekár, spoluzakla-
dateľ molekulárnej a klinickej 
genetiky na Slovensku, uni-
verzitný profesor a odborný 
publicista VILIAM IZAKOVIČ, 
absolvent trnavského gym-
názia (90. výročie).  
 24. 6. 1925 – V Šípkove 
sa narodil teológ, filozof 
a spisovateľ JOZEF PORUB-
ČAN, predstaviteľ tajnej 
cirkvi, ktorý v Trnave študo-
val a Trnavská univerzita mu 
roku 1996 ako prvému Slo-
vákovi udelila čestný dokto-
rát filozofie (90. výročie). 
 24. 6. 1930 – V Trnave 
sa narodil filmár PAVOL 
FORISCH, tvorca dokumen-
tárnych filmov a producent 
animovaných filmov (85. 
narodeniny).
 25. 6. 1925 – V Trnave 
sa narodil ligový futbalista 
KAROL KOHÚCIK, hráč Tr-
navského športového spolku 
TŠS (90. výročie). 
 27. 6. 1870 – Vo Vr-
bovom sa narodil prvý 
apoštolský administrátor 
trnavský a biskup PAVOL 
JANTAUSCH, absolvent tr-
navského gymnázia, ktorý 
sa pričinil o vybudovanie 
kňazského seminára v Tr-
nave, kde aj umrel (145. 
výročie). 
 30. 6. 1620 – Trnavu ob-
sadil vodca proticisárskeho 
povstania GABRIEL BETLEN 
so svojim vojskom (395. 
výročie).                         P.R.

Štefanovi Katonovi bol venovaný 
epigram pri príležitosti jeho zvo-
lenia za dekana. Básnik v ňom 
ďakuje nebešťanom, že filozofia 
získala dekana historika. Pred-
tým totiž na jej čele stáli „astro-
nóm, Grék i fyzik“ a podľa Ba-
baia až teraz bude mať možnosť 
hľadieť na minulé veci novým 
pohľadom. Iná báseň bola urče-
ná Jánovi Krstiteľovi Horvátovi, 
profesorovi fyziky na historickej 
Trnavskej univerzite, pri príleži-
tosti šiesteho vydania jeho diela 
O filozofii.
Štýl, akým sa Babai vo svo-
jich veršoch svojmu čitateľovi 
prihováral, nie je v žiadnom 
prípade strnulý a nezáživný. 
Práve naopak, vďaka početným 
výpožičkám z antických autorov, 
použitím metafor, personifikácií 
a prirovnaní dokáže ešte i dnes 
čitateľa preniesť cez prizmu sto-
ročí do víru súvekých udalostí. 
Skutočnosť, že autor reflektoval 
konkrétne udalosti, ktoré sa ho 
bytostne týkali, potvrdzuje zá-
verečný epigram celej zbierky 
venovaný presídleniu historickej 
Trnavskej univerzity do Budína. 
Báseň obsahuje časový údaj 
– chronostikon poukazujúci 
na rok 1777 a v úplnom závere 

mimo rámec dvojveršia a koneč-
nej hyperboly sa nachádza citát 
zo 76. žalmu: 

Trnavská univerzita sa z kráľov-
ského rozhodnutia sťahuje do 
Budína.

Stalo sa, o čom ľudia tvrdili, to 
nie je možné
     učená Minerva do Budína 
opúšťa náš Malý Rím.
Pravda, ľudské sily prevyšuje 
udalosť táto,
     nakoľko do popredia postavil 
pravicou Najvyšší tento hľa čin.
Pravica Najvyššieho sa odvrátila. 
Ž 76. 

Literatúra:
Catalogus Generalis seu No-
menclator biographicus per-
sonarum Provinciae Austriae 
Societatis Iesu (1551 – 1773). 
Romae: Institutum historicum 
Societatis Iesu 1987.

KARABOVÁ, Katarína: Epigra-
matická poézia Františka Babaia 
a jej vydania v kníhtlačiarni Tr-
navskej univerzity (1635-1777). 
In: Latina v církevním a světském 
školství. Praha: Filosofický ústav 
Akademie věd České republiky, 
v.v.i. Kabinet pro klasická studia 
2009.

Súťažná otázka: 
Komu boli určené epigramatic-
ké básne prvých troch zbierok 
(Uhorskí králi, Uhorskí palatíni, 
propalatíni a kráľovskí miestodr-
žitelia, Ostrihomskí arcibiskupi) 
barokového básnika Františka 
Babaia?

Správne odpovede zasielajte do 
20. júna 2015 na adresu: Kated-
ra klasických jazykov, Trnavská 
univerzita, Filozofická fakulta, 
Hornopotočná 23, 918 43 Trna-
va, alebo emailom na klasja-
z@truni.sk. Z účastníkov súťaže 
vyžrebujeme jedného, ktorý zís-
ka knižnú cenu.
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Bernolákova brána a promenáda
Do promenády sa ešte na začiatku 20. storočia prechádzalo bránkou za Kostolom sv. Jakuba a cez 
riečku k voľakedajším majerom viedol len mostík pre peších. Dnes je tu namiesto chodníka jedna 
z najdôležitejších dopravných tepien mesta a už čoskoro Trnávku preklenie celkom nový most.

Trnavskú promenádu tvorí 
pás zelene medzi západnými 
hradbami a potokom Trnávkou. 
Park vznikol vlastne v bývalej 
vodnej priekope pod hradob-
ným múrom. Kedysi sa do mesta 
vchádzalo štyrmi bránami cez 
hradby. Hlavnými bránami boli 
na západe Horná brána v se-
verných hradbách – približne 
na mieste dnešného nárožia 
ulíc Horné bašty a Štefánikovej 
a na východe Dolná brána v juž-
ných hradbách – asi na mieste 
dnešnej budovy súdu. Obe brá-
ny boli ešte na vedutách z 18. 
storočia opevnené barbakanom. 
Z máp a obrázkov zmizli v roku 
1819. Vedľajšie boli brány na 
východnej strane mesta – Lovčic-
ká a Malženická. Lovčická brána 
pretínala južné hradby v sused-
stve dnešnej budovy Západo-
slovenského múzea na konci 
Halenárskej ulice a Malženická 
brána pretínala severné hradby 
na konci Jerichovej ulice. Časom 
obe stratili funkčnosť a boli za-
murované. Západné a východ-
né hradby boli a sú prepojené 
priečnou spojnicou, ktorú tvoria 
dnešná Divadelná ulica, Trojičné 
námestie, Hviezdoslavova ulica 
a Ulica Mikuláša Schneidera 
Trnavského. Cez hradby sa pre-
chádzalo bránami pre peších, 
tzv. fortňami. Na východe bola 
jedna za Kostolom sv. Mikuláša 
– aj dnes sa cez ňu prechádza 
z mesta na sídlisko. Na západe 
bola bránka za Kostolom sv. 
Jakuba, prechádzalo sa ňou do 
promenády a ďalej mostíkom cez 
potok k majerom, neskôr k vi-
lám a záhradám, ktoré vyrastali 
na dnešnej Hospodárskej ulici. 
A práve na tomto mieste sa dnes 
zastavíme.

Ešte na počiatku 20. storočia sa 
touto malou bránou prechádzalo 
za hradby a mierne klesajúca 
cestička vpravo a vľavo viedla 
Trnavčanov do promenády tak, 
ako je to zachytené na jednej zo 
starých trnavských pohľadníc. Na 
katastrálnej mape z roku 1895 je 
zaznačený aj most cez Trnávku 
pre peších na predmestie. 
O promenáde sa sporadicky 
dozvedáme niekoľko informácií 

zo starších zdrojov. Zmienil sa 
o nej aj rakúsky turista Adalbert 
Krickel, ktorý písal o návšteve 
Trnavy v roku 1831. Skonštato-
val, že všeobecne to nie je práve 
miesto vyhľadávané Trnavčanmi 
na prechádzky vo voľných chví-
ľach. Skôr si tam zájdu zafajčiť 
muži, keď chcú mať chvíľu pre 
seba, alebo študenti či zamilo-
vané dvojice, ktoré vyhľadávajú 
súkromie. Z toho možno usúdiť, 

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Pohľadnica s promenádou, začiatok 20. storočia, zdroj: Jozef Benko

Pohľadnica s promenádou, začiatok 20. storočia, zdroj: Jozef Benko
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že promenáda nebola v tej dobe 
rušným parkom a Trnavčania si 
na vychádzky vyberali iné mies-
ta. Koncom 19. storočia a v prvej 
polovici 20. storočia sa promená-
da spomína ako miesto, kde sa 
konali menšie či väčšie výstavy 
hospodárskeho charakteru za-
merané na ovocinárstvo, zele-
ninárstvo či kvetinárstvo. Jedna 
z nich bola otvorená 17. – 19. 
septembra 1932 a predstavila 
niekoľko expozícií, napr. hospo-
dárskych zvierat, hydiny, hos-
podárskych plodín, včelárstva, 
ale aj kvetinárstva, zeleninárstva, 
ľudového umenia či pomôcok 
do domácnosti. Organizoval ju 
Okrášľovací spolok mesta Trnavy 
spolu s Ovocinárskym a okráš-
ľovacím spolkom okresu trnav-
ského.
V miestnej tlači nájdeme však 
i problémy, s ktorými sa Tr-
navčania pasovali v súvislosti 
s promenádou. V roku 1930 kri-
tizuje redaktor týždenníka Nové 
Slovensko absenciu osvetlenia 
v tomto parku. Píše: „Mesto 
Trnava je zásluhou našich elek-
trární pekne osvetlené. Čo však 
zostáva záhadou, je afrikánska 
tma v mestskej promenáde, dve 
minúty od centra vzdialenej. 
Každý spolok, ktorý organizuje 
v promenáde slávnosť, musí si 
nechať k tomuto účelu elektric-
ké svetlo zvlášť nainštalovať. Po 
slávnosti sa demontuje, aby sa 
najbližšiu nedeľu história s no-
vou montážou opakovala. Ale aj 
inokedy tadiaľ prechádza veľké 
množstvo ľudí, ktorí, bohužiaľ, 
za temných večerov a nocí pred 
seba na krok nevidia. “
Za prvej Československej repub-
liky bol v roku 1922 vypracovaný 
územný plán mesta architektom 
Ivom Benešom. Na ňom je ešte 
stále zakreslená ucelená pro-
menáda ako neprerušený pás 
zelene pri západných hradbách 
a mostík cez Trnávku na mieste 
za františkánskym kostolom. 
Však rozrastajúca sa zástavba 

na dnešnej Hospodárskej ulici 
a v štvrti Spiegelsaal a rozvíjajúca 
sa automobilová doprava si po-
stupne vyžiadali zmenu v tomto 
úseku hradieb a parku. Absencia 
priamej spojnice nových štvrtí 
s mestom je kritizovaná aj v týž-

denníku Nové Slovensko č.15 
z roku 1932:
„Celý terajší Tulipán a všetky 
obce v tomto smere ležiace vchá-
dzajú do Trnavy „uchom ihly“ 
– jediným úzkym železničným 
podjazdom (podjazd na Ulicu A. 

Bránka za františkánskym kostolom s násypom novej cesty, zdroj: zbierkový fond ZsM

Búranie hradieb pre stavbu novej brány, zdroj: zbierkový fond ZsM
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Žarnova, podjazd na Dohnány-
ho ul. ešte neexistoval – pozn. 
aut.) a celý Špiegelsál musí celú 
západnú frontu hradieb denne 
obchádzať často v blate, a to aj 
niekoľkokrát. Vidno, že v Trnave 
sa rozhodne nepostupovalo po 
americkom spôsobe, kde sa vo-
pred stavia široká priama cesta 
a teprv podľa nej domy, ale prá-
ve naopak. Uvoľnenie priamej 
a krátkej pasáže zo stredu mesta 
cez hospodárske staviská na 
Špiegelsál je úkol, ktorý sa nedá 
odkladať už len preto, že táto 
štvrť je polohou predurčená ako 
obývacia a školská štvrť, najbliž-
šia nádražiu.“
V tridsiatych rokoch dostali tieto 
úvahy reálnejšie obrysy v podo-
be plánov na vytvorenie veľkej 
brány za františkánskym kosto-
lom a priamej spojnice medzi 
centrom mesta a touto časťou 
predmestia. Blížili sa oslavy 
150. výročia kodifikácie prvého 
slovenského spisovného jazyka 
Antonom Bernolákom, ktoré si 
Trnavčania plánovali uctiť novým 
pamätníkom. Vyhral návrh akad. 
sochára Jána Koniarka – súsošie 
Antona Bernoláka. Umiestnené 
malo byť najskôr na Univer-
zitnom námestí, no potom ho 
osadili práve na novovznikajúcej 
spojnici Starého a Nového mesta 
(Spiegelsaalu), v strede prome-
nády, v príjemnom parkovom 
prostredí. V časopise Nové Slo-
vensko č. 30 bol uverejnený člá-
nok redaktora o tom, ako vznika-
la socha v Koniarkovom ateliéri. 
Z autentického textu vyberám 
zopár viet: 
„Hovorí sa, že sochárstvo nie je 
ťažké, len treba vedieť postupne 
uberať hlinu tam, kde je preby-
tok a pridávať tam, kde chýba. 
Ako vznikal Bernolákov pomník? 
Nuž na začiatku som videl samé 
drôty, rôzne poprehýbané železá, 
dosky, doštičky, skrátka niečo, 
ako keď basu o zem udrieš. 
Práve na túto kostru sochár na-
vešia mnoho metrických centov 

Pohľad na most cez Trnávku od Hospodárskej cesty, zdroj: zbierkový fond ZsM

Odhalený pomník Antonovi Bernolákovi, 1937, zdroj: zbierkový fond ZsM

Skupina mládeže v krojoch na Bernolákových slávnostiach 10. októbra 1937 v Trnave, zdroj: 
zbierkový fond ZsM

história
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hliny, ktorá sa na tejto bizarnej 
konštrukcii zachytí. Tento kus 
beztvárnej hmoty sa potom 
pod kúzelnými rukami sochára 
pretvára na ľudské telo. Ďalšia 
práca však vyžadovala prítom-
nosť živého modelu. Majster 
Koniarek si pozval do ateliéru 
kolegu, pána Polakoviča, sochára 
zo Žiliny, ktorého vyšportované 
telo posadil na otáčací trón a ja, 
aby som predsa len poslúžil veci, 
uterákom som odháňal muchy. 
Majster najskôr starostlivo vypra-
coval akt postavy, aby ho neskôr 
„obliekol“ do reverendy...“ 
Koniarkovi pri tvorbe sochy Ber-
noláka v sutane pózoval aj ďalší 
model. Bol to vtedy iba študent 
teológie František Réves (1911 Šú-
rovce – 1997 Paríž), vysvätený za 
kňaza v roku 1942, potom kaplán 
v šaštínskej bazilike (1943 – 44), 
ktorý sa neskôr stal farárom Slo-
venskej katolíckej misie vo Fran-
cúzsku (1959 – 1997).
Bernolák je na trnavskom pomní-
ku zobrazený ako kňaz a buditeľ, 
ktorý hovorí k slovenskému náro-
du – k mladým i starým, k robot-
níkom, roľníkom a inteligencii. 
Tvoria ho dva harmonické celky 
oproti sebe – samostatná socha 
Bernoláka a reliéf ľudu, ktoré 
vzájomne komunikujú, pričom 
dôraz celku je sústredený do rúk 
Bernoláka. Slávnostné odhalenie 
pamätníka sa konalo v rámci 
Bernolákových slávností v Trna-
ve 10. októbra 1937. Pochádza 
z nich aj pamätná pohľadnica 
s krojovanou skupinou mládeže 
z Trnavy s Václavom Pilousom, 
vtedy profesorom Verejnej ob-
chodnej školy v Trnave.
V súvislosti so súťažou na po-
mník Antona Bernoláka v Trnave 
musíme spomenúť iného ne-
nápadného sochára, Trnavčana 
Mikuláša Machalu. V roku 1922 
študoval Akadémiu výtvarných 
umení v Budapešti, navštevoval 
maliarsku školu prof. Glatza a po 
2 rokoch prestúpil na sochársky 
odbor k prof. Alojzovi Stroblovi. 

Jeho návrh v trnavskej súťaži 
síce neuspel, no zaujal porotu. 
Sochár zvečnil postavu Antona 
Bernoláka v nadživotnej veľkosti 
s knihou v ruke. Pomník podľa 
Machalovho návrhu si neskôr 
objednala rodná obec Antona 
Bernoláka Slanica a osadený tam 
bol v roku 1938. 1 V Trnave zane-
chal sochár Mikuláš Machala aj 
dva reliéfy, ktoré podnes zdobia 
Bernolákovu bránu.
Nová brána cez západné hrad-
by vznikla v spolupráci s pa-
miatkarom Ing. arch. Václavom 
Menclom. Po zbúraní úseku 

Bernolákova brána, pohľadnica Trnavy s reprodukciou akvarelu od maliara Tvrdoňa, zdroj: 
zbierkový fond ZsM

Pôvodná zástavba novej štvrte za hradbami od polí, zdroj: zbierkový fond ZsM

Verejná obchodná škola, novostavba v r. 
1937, zdroj: zbierkový fond ZsM

história
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kultúra

hradieb so starou bránou (1937) 
bola postavená priestranná brá-
na s tromi otvormi. Dva menšie 
boli nad chodníkmi pre peších 
a veľký v strede nad cestou pre 
dopravu. Nad otvormi pre peších 
sú osadené reliéfy od spomína-
ného sochára Mikuláša Macha-
lu, jeden s motívom stretnutia 
panovníkov Ľudovíta I. z Anjou 
a Karola IV. v roku 1360 v Trna-
ve a druhý s motívom kolárov 
s kolesom ako symbolom mesta. 
Nad cestou v strede je osadený 
samostatný reliéf – mestský erb 
z roku 1619. Brána bola dokon-
čená v roku 1938 a meno dostala 
podľa neďalekého pomníka Ber-
nolákova brána. Mimochodom, 
aj promenáda dostala názov Ber-
nolákov sad, ale podnes ho tak 
nikto z Trnavčanov nevolá. Nová 
Bernolákova brána bola o čosi 
nižšia než pôvodné hradby. Do 
výšky hradieb ju vytiahli až v se-
demdesiatych rokoch, keď dopl-
nili v tejto časti aj strieľne. 
Na starých fotografiách Trna-
vy možno ešte nájsť zábery so 
zvyškami zástavby z oboch strán 
hradieb na tomto úseku. Domy 
vidieť nalepené na hradby aj zo 
strany promenády, aj zo stra-
ny bývalej Zbožnej ulice. Ešte 
v polovici 20. storočia boli domy 
v hradbách obývané.
Široká cesta pokračovala z mesta 
na nový väčší most cez Trnávku. 
Postupne sa menila aj štvrť tesne 
za potokom, súvislý pás hospo-
dárskych budov na Hospodárskej 
ceste bol v päťdesiatych rokoch 
20. storočia prerušený, aby 
vznikol priestor na novú širokú 
cestu. Tak postupne vznikala 
dnešná Študentská ulica, vtedy 
pomenovaná po prvom robot-
níckom prezidentovi Klementovi 
Gottwaldovi. V súlade so staršími 
úvahami o účele tejto ulice sa 
na nej začali stavať obytné bloky 
domov a školy. Ako prvá to bola 
Verejná obchodná škola (1937), 
potom Stredná priemyselná škola 
(1951) a na konci ulice základná 

škola (1959). Postupne sa menil 
aj vzhľad starej Hospodárskej 
cesty. V druhej polovici 50. rokov 
sa na úseku bližšie ku stanici 
po celoplošnej asanácii starej 
zástavby začali stavať poschodo-
vé bytové domy, sídlisko SNP I. 
podľa návrhu architekta Milosla-
va Tenglera. 

Poznámky:
1 Zo zatopenej Slanice zostal len kostol 
pôvodne stojaci na vŕšku. Pred napuste-
ním priehrady premiestnili ku kostolu 
aj pomník Antona Bernoláka od Miku-
láša Machalu.

Pohľad zo strechy františkánskeho kostola na bývalú Gottwaldovu ulicu

Obývané domy v hradbách, foto Jozef Filípek

Skupina The Breakers sa dala odfotografovať na súsoší Antona Bernoláka, za čo si vyslúžila kriti-
ku za dehonestovanie pamätníka publikovanú v tlači (začiatok 70. rokov), zdroj: Peter Radványi
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 Vaším rodiskom je Trnava, 
no ste hrdý na svoj „pomieša-
ný“ pôvod. Ako je to teda?
- Narodil som sa v Trnave, ale cí-
tim sa tak trochu Stredoslovákom 
aj východniarom. Moja mama je 
čistá goralka, narodila sa v Ame-
rike, ale rodičia sa potom vrátili 
na Slovensko. Môj otec, financ 
- dnes by sme povedali colník, si 
ju našiel kdesi tam v Pieninách 
pri Červenom Kláštore v dedine 
Majere. Bývali spolu v Gabčíko-
ve. Keď zrušili finančnú správu, 
presťahovali sa do Trnavy, kde 
som sa narodil ako tretí syn. Je-
den z mojich bratov žije v Trnave 
a druhý v Žiline. Sám sa stále hlá-
sim k Trnave. Dlho ma v Piešťa-
noch nazývali „prindyšom“, takto 
tu trochu posmešne označujú 
prisťahovalcov. Ale časom som 
zistil, že nás je pomerne veľa. 
Starých Piešťancov z oblasti okolo 
Vŕšku je už veľmi málo.
 Otec dostal v Trnave prácu? 
- Áno, išiel do štátnej služby, stal 
sa policajtom. Dosť som rodičom 
neskôr vyčítal, prečo sa presťa-
hovali do mesta, predtým totiž žili 
v rôznych pekných dedinách. Ja 
som bol od malička taký prírodný 
typ. V Pieninách alebo aj Malej 
Fatre som si pripadal ako v raji. 
Oproti tomu sa mi rovinatá Trnava 
zdala nudná. Ale napokon som si 
tu našiel pekné miesta. Trnavské 
rybníky na Kamennom mlyne, 
kde boli bohaté ornitologické 
zákutia. A veľa sme aj cestovali. 
Otec bol vášnivý turista, a keďže 
som sa rodičom narodil trocha 
neskôr, mohol sa mi venovať viac, 
než starším bratom. Chodieva-
li sme často na bicykli. Potom 

otec kúpil motocykel so sajdkou 
a s rodičmi som sa vozil kade 
tade do prírody. Oni tam oddy-
chovali a ja som robil prírodove-
decké výskumy. Jednou z častých 
lokalít našich výletov bolo aj Po-
líčko pri Boleráze.
 Bývali ste v Trnave na sídlisku?
- Naši kúpili časť veľkého rodin-
ného domu na Špíglsáli, čo bola 
pôvodne stará nemecká štvrť. Veľ-
ké rodinné domy, vily. Moji bratia 
ešte zažili bývanie na Linčianskej, 
smerom do Zelenča. 
 Lokalitu Kamenného mlyna 
ste spoznali ako žiak, či neskôr?
- Na základnej škole Pod vežou 
som mal veľmi dobrú učiteľku 
prírodopisu, pani Sekerkovú. 
Prostredníctvom rôznych súťaží, 
najmä ornitologických, nás zís-
kavala pre záujem o prírodu. Do 
prírody som teda chodil často 
práve k spomínaným rybníkom. 
Ale aj na promenádu, kde som 
vešal búdky pre vtáčiky. Boli 
sme taká partia troch chlapcov. 

Chodievali sme aj do staničného 
parku, kde boli kolónie havranov. 
Neskôr sme spolu navštevovali 
expozície Západoslovenského 
múzea, kde sú pekné zbierky. 
Tam sme sa učili poznávať jed-
notlivé druhy vtákov, a potom 
sme ich hľadali v prírode. 
 V Trnave ste vyštudovali aj 
gymnázium.
- Áno, chodil som do Gymnázia 
Jána Hollého, ešte do starej budo-
vy. Keď dnes chodím okolo, trápi 
ma, v akom hroznom stave sa 
nachádza. Aj vtedy bola zanedba-
ná, školstvo nemalo veľa finanč-
ných prostriedkov, ale teraz je už 
veľmi schátraná. Gymnázium má 
novú parádnu budovu na sídlisku 
Vodáreň. 
 Váš vzťah k prírode sa vy-
tváral už v útlom detstve. Ne-
rozmýšľali ste o nijakom inom 
odbore vysokoškolského štú-
dia, než biológia?
- Bol som vtedy dosť uzavretý, 
v prírode som sa skryl. Otec bol 

Kedysi som prírodu vnímal najmä ako zdroj 
poznania, dnes ma viac nabíja energiou
Ďalším rodákom z nášho mesta, ktorý úspešne pôsobí v inom regióne, je stredoškolský profesor 
Ján Šmída (* 19. október 1957). Už tridsať rokov žije v Piešťanoch, kde učí biológiu študentov 
Gymnázia Pierra de Coubertina. Okrem toho je veľmi aktívnym ekológom, ochrancom prírody 
a ornitológom. Aj tento rozhovor vznikol v prostredí pekných kvetov a vzácnych stromov, v Mest-
skom parku v Piešťanoch.

Iveta Pospíšilová, foto: autorka
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silnou autoritou, dvoch starších 
bratov ovplyvňoval, ale mne po-
vedal: Choď, kam chceš. Prírodné 
vedy ma nebavili, biológiu som si 
študoval sám a bral ju viac-menej 
ako hru. Zaujímali ma matematika 
a fyzika, a kvôli jednej láske som 
tieto vedy aj takmer išiel študovať. 
Ale potom sa to medzi nami neja-
ko pokazilo, tak som sa rozhodol 
pre iný odbor. Pôvodne som chcel 
študovať biológiu ako vedecký 
smer, ale hlásilo sa dosť záujem-
cov, tak som si radšej napísal 
biológiu - chémiu. Keďže som bol 
aj na vysokej škole dosť aktívny, 
pýtali si ma na vedu, ale už sa mi 
nechcelo. Vyštudoval som teda na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave pedago-
gický smer.
 Vaším prvým učiteľským pô-
sobiskom boli hneď Piešťany, 
alebo ste sa vrátili do Trnavy?
- Keď som končil štúdium, dostal 
som viacero ponúk. Dokonca aj 
do zoologickej sekcie Národného 
múzea. V tom čase som bol aj 
entomológ, zaujímal ma hmyz, 
chrobáky, motýle. Kamarát tam 
pracuje doteraz. Ďalšou ponukou 
bola práca na špičkovej fyziológii 
pri operáciách mozgu. Potrebovali 
chlapa, mal som robiť výskum na 
operáciách mačiek, ísť sa učiť do 
zahraničia. Toho som sa trošku 
zľakol, moja úroveň angličtiny 
nebola ktovieaká. Po ročnej vo-
jenskej prezenčnej službe som sa 
dostal do Piešťan. Od roku 1982 
s dvojročnou pauzou učím stále 
na tom istom gymnáziu.
 Keď ste prišli do kúpeľného 
mesta, rýchlo ste sa pridali 
k tunajším ochrancom prírody, 
začali ste stavať zábrany pre 
migrujúce ropuchy na Strie-
bornici, a tiež ste sa pustili do 
ďalších aktivít. V marci vám 
udelili Cenu primátora mesta 
Piešťany za celoživotný prínos 
v oblasti environmentálnej vý-
chovy a vzdelávania k ochrane 
životného prostredia.
- V tých rokoch tu už bolo dosť 
silné environmentálne zázemie. 

Okolo manželov Vierky a Maja 
Kováčovcov sa sústredilo viacero 
aktivistov. Vierka bola mojou 
kolegyňou na gymnáziu a Majo 
pracoval v Balneologickom mú-
zeu. Oni dvaja boli členmi Herpe-
tologickej spoločnosti v Bratislave, 
ktorá sa zaoberala obojživelníkmi, 
hadmi, plazmi. Táto spoločnosť 
začala sledovať cesty, atakova-
né migrujúcimi žabami. Chatári 
z lokality Striebornica pri Mora-
vanoch nad Váhom sa začali sťa-
žovať, že im je nepríjemné každý 
rok pri jazdách autom v období 
párenia ropúch usmrcovať tieto 
jedince. Ropuška má totiž veľmi 
krátke nohy a nedokáže včas 
uskočiť. Situácia bola ešte horšia, 
keď nakládli vajíčka a vysilené sa 
vracali späť na lúky. Takže, bol 
tu tlak verejnosti a v tom čase sa 
spustila záchranárska aktivita na 
Železnej studničke v Bratislave. 
My sme sa hneď inšpirovali. 
 V Piešťanoch ste našli pod-
mienky i zanietených kolegov 
pre vašu ďalšiu vášeň - ornito-
lógiu. Pridali ste sa k nadšen-
com okolo legendárneho Vilia-
ma Kubána?
- Pomerne dlho trvalo, kým som 
sa k nemu prepracoval. On bol 
fajn chlap, ale držal si odstup. Ja 
som sa jedno obdobie dosť an-
gažoval v Bratislave. Ako učiteľ 
som si vzal do vienka funkciu 
metodika biológie pre vtedajší zá-
padoslovenský kraj. Organizoval 
som metodické stretnutia učiteľov. 
Povedal som si, že čo budeme 
teoretizovať, poďme do praxe. 
Štát takéto metodické stretnutia 
výrazne podporoval. Oslovil som 
teda pána Kubána a odvtedy sa 
datovala naša spolupráca. Orni-
tológovia sú často samotári, majú 
svoj svet. Aj on sa obával, že keby 
sa ochrana rozbehla masovejšie, 
narušili by sa ekosystémy. Bol to 
však veľmi milý človek. Moje ko-
legyne ním boli očarené, vedel im 
o každom vtáčikovi povedať neja-
kú básničku, rád žartoval. Veľmi 
rád si spomínam na toto skvelé 
obdobie.

 Ako pedagóg ste známy aj 
menej tradičným spôsobom 
vyučovania. Rád študentov brá-
vate do terénu.
- Vyznávam princíp školy hrou. 
Na gymnáziu sa štúdium aj vyu-
čovanie berie už trochu vážnejšie, 
ale vždy sa nájde príležitosť aj na 
neformálnejší spôsob. Ako mladý 
učiteľ som bol aktívny turista. 
Väčšinu víkendov aj veľkú časť 
prázdnin som trávil so študent-
mi na túrach. Niekoľkokrát sme 
prešli celý hrebeň Nízkych Tatier, 
Slovenský raj... Spájal som nená-
silnou formou športovú činnosť 
s pozorovaniami prírody. Mali 
sme v škole aj akváriá. Teraz 
chováme jednu exotickú užovku. 
Jednoducho, názorné vyučovanie. 
 Máte medzi svojimi študent-
mi nasledovateľov?
Mnohí moji študenti skončili ako 
prírodovedci. Napríklad, bývalá 
prednostka Mestského úradu 
v Piešťanoch Deniska Bartošová 
je mojou niekdajšou študentkou 
a vyštudovala prírodné vedy. Iný 
môj študent pracoval vo výskume 
enzýmov, ďalší je majiteľom kli-
niky v USA. Niektorí, keď sa ne-
dostali na medicínu, vyštudovali 
biológiu. Moji študenti úspešne 
riešili aj biologické olympiády. 
Jeden z nich sa umiestnil tretí na 
svete. Dnes študuje medicínu. 
Každoročne má naše gymnázium 
špičkových riešiteľov. V tomto 
roku ide jeden študent na Svetové 
stretnutie fyziky. Úroveň štúdia 
prírodných vied v našej škole je 
vynikajúca. Školstvo sa dosť hu-
manizovalo, prírodné vedy išli 
trochu bokom. Teraz sa prišlo na 
to, že nám chýbajú prírodovedne 
vzdelaní ľudia, technici. 
 Akým spôsobom relaxujete? 
V prírode?
- Určite áno. Pre mňa je príroda 
najlepším zdrojom energie. Keď 
už neviem kam z konopí, tak prí-
roda mi pomôže. Učím niekoľko 
hodín týždenne i na fyzioterapii 
a spolupracujem s odborníkmi, 
ktorí sa zaoberajú rekondíciou 
človeka. V jednom období som 
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Spomienky si skryl do suvenírov aj do tehál
Niektoré zberateľské koníčky robia radosť len majiteľom týchto zaujímavosti. Iné majú svoj 
význam v širšom kontexte. Napríklad aj v tom, že informácie z nich môžu slúžiť iným vo vý-
skume. Takých zberateľov, ako je Stanislav Božík, veľa nenájdete. Jeho dobové pohľadnice si vraj 
boli obzerať i architekti pred prinavrátením pôvodného vzhľadu trnavského Trojičného námestia 
a spolupracovali s ním aj tvorcovia rôznych kníh o starých pohľadniciach. 

Martin Jurčo, foto: autor

Žil na Kapitulskej ulici a neskôr 
sa presťahoval do blízkej dedinky 
Majcichov. No vzťah k starej Tr-
nave nestratil. A zbiera o nej na-
ozaj všetko – od starých pohľad-
níc, známok, pier, dokumentov, 
kníh až po rôzne suveníry. Na-
vyše, patrí asi k jedným z mála, 
ktorého zaujímajú aj staré tehly 
a ich rôznorodosti.
Na začiatku aktivít Stanislava 
Božíka bola postupná premena 
Trnavy. Domy sa rúcali a jemu 
napadlo začať všetko fotografo-
vať. V tom čase si nemyslel, že 
obrázky starých rozbúraných 
domov na vtedajšej Staromest-
skej ulici mu pripomenú nielen 
mladšie roky, ale už aj stratené 
pohľady na budovy v centre mes-
ta. „Bolo mi ľúto, že staré mesto 
odchádza do nenávratna. Najprv 
som teda začal fotografovať, a až 
potom zbierať nagyszombatky, 
ako ja hovorím pohľadniciam 

starej Trnavy podľa starého názvu 
mesta,“ hovorí Stanislav Božík. 
Životné osudy ho neskôr zaviali 
do dediny pri Trnave aj preto, 
lebo objekt, v ktorom na Kapitul-
skej býval, je dnes využívaný na 
úplne iný účel. 

Počet zozbieraných pohľadníc 
neskôr ďaleko prevýšil počet jeho 
vlastných fotografií Trnavy. Dnes 
má všetky malé poklady Trnavy 
starostlivo uložené v malej zbe-
rateľskej pracovni. A čo vlastne 
zbiera? Všetko, čo nejakým spô-

sa zaoberal aj jogou. Môj život sa 
v poslednom období skladá ako 
malá mozaika, jednotlivé okienka 
sa pekne vypĺňajú. Kedysi som 
prírodu vnímal najmä ako zdroj 
poznania. Dnes ma viac nabíja 
energiou. Samozrejme, profesi-
onálna deformácia sa prejavuje. 
Napríklad, práve teraz preletel 
brhlík (úsmev), a podobne. Ale už 
to beriem tak holisticky, že vní-
mam prírodu ako ucelený systém. 
Prirodzená príroda je ohromne 
harmonická a cítiť jej silu. Tú 
dáva aj mne. A tiež je pre mňa 
vzpruhou mládež. Možno aj preto 
som ostal v škole. Respektíve, po 
dvoch rokoch v biznise som sa 
vrátil k vyučovaniu.
 Vraciate sa vo voľných chví-
ľach aj do Trnavy, kde žije tam 

váš brat? Objavili ste v tomto 
meste pre seba časom čosi nové?
- Keď som odchádzal z Trnavy, 
jedným z dôvodov bolo, že sa 
mi nepáčila. Piešťany sa mi zdali 
oveľa atraktívnejšie aj pre svoju 
kúpeľnú atmosféru. Musím však 
uznať, že po roku 1989 sa Trna-
va mimoriadne skultúrnila. Som 
nesmierne rád, že sa zachovalo 
historické centrum. Pamätám si 
totiž ešte uličky okolo Trnavskej 
univerzity. Mne sa veľmi páčia 
stredoveké mestá. Trnava taká 
je, ale o veľa stavieb prišla. Ma-
nažment mesta v Trnave pracuje 
vynikajúco. Až som sa rozhodo-
val, či sa nevrátim. Ale už som 
usídlený v Piešťanoch. Mám tu 
kamarátov. Do svojho rodného 
mesta však prichádzam veľmi rád. 

Na rodinné stretnutia, na hroby 
rodičov, mám tam veľa známych. 
Občas sa pozriem na bedmin-
ton, kde som ho začínal hrávať. 
Zaujímavé, že som sa nikdy 
nenaučil poriadne po trnafsky. 
Aj medzi kamarátmi som veľmi 
trnafčinu nepoužíval. Až mi to 
niekedy vyčítali. Trochu som síce 
„mnaukal“, keď som bol s nimi, 
ale na vysokej škole sa nehodilo 
hovoriť nárečím, ani ako učiteľ 
som si to nemohol dovoliť. Aj na 
stretnutiach s rodinou či bývalými 
spolužiakmi mám problém ísť do 
trnavského nárečia. Ale študujúc 
Slovník trnafsko-slovenský, ktorý 
napísal jeden z mojich učiteľov 
dejepisu doktor Peter Horváth, 
som zistil, že mnohé výrazy pou-
žívam, aj keď ich zmäkčujem.  
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sobom dokumentuje Trnavu a na 
ňu odkazuje. V malom priesto-
re, ktorý vznikol prehradením 
vstupných predných dverí domu, 
nám ukazuje presklenú vitrínu. 
Nájdeme tam poháre, šálky, ale 
i rôzne suveníry, na ktorých je 
nápis Trnava. Je ich toľko, že sa 
ťažko odhaduje počet, a aj sám 
zberateľ potvrdzuje, že by to 
chcelo lepší priestor na prezen-
táciu. Nechýbajú suveníry z roku 
1988, keď sa vo veľkom vyrábali 
rôzne šálky či tácky s erbom Tr-
navy a nápisom 750 podľa výro-
čia povýšenia Trnavy na slobod-
né kráľovské mesto. V škatuliach 
vystlaných polystyrénom sú ulo-
žené tisícky pier a zapaľovačov 
trnavských podnikov, reklamné 
poháre a šálky. Neskôr sa do-
stávame aj k rôznym, niekedy 
až bizarným suvenírom. Jedným 
z nich je aj trnavská mestská 
veža v orechovej škrupine. 
Skutočné poklady z histórie nám 
však Stanislav Božík predstaví až 
neskôr. Najprv rozpráva o tom, 
ako organizoval v novopostave-
nom kultúrnom dome v Trnave 
burzy zberateľov a bol aj pred-
sedom tohto klubu. Keďže klub 
v Trnave neskôr zanikol a aktivity 
Stanislava Božíka v zberateľstve 
sa rozšírili, našiel svojich priate-
ľov – zberateľov v Bratislave. To 
už otvára ďalšie skrinky a záro-
veň hrdou trnavčinou hovorí, že 
mu je ľúto, že sa zbieraniu po-
hľadníc starej Trnavy nezačal ve-
novať skôr. Veď za jeho mladých 
čias mnohé tieto skvosty boli za 
bagateľ. A keďže neskoršie zbie-
ral pohľadnice, bolo jasné, že sa 
k nim časom pridali aj známky. 
Zaujali ho však aj plakety ve-
nované rôznym udalostiam či 
osobnostiam. Ukazuje nám na-
príklad plaketu pripomínajúcu 
hospodársku výstavu v Trnave 
v roku 1932, či pripomínajúcu 
Milana Rastislava Štefánika. 
„Otec bol esperantista, takže tu 
mám aj celú zbierku esperantis-
tických známok. Dnes je to však 

so známkami horšie. Dokonca 
ani v novinovom stánku nekúpite 
pohľadnicu, nieto ešte známku. 
Tu mám okolo päťsto pohľadníc 
starej Trnavy. Napríklad, na tejto 
pohľadnici vidíte starý uhor-
ský pamätník, potom tam bol 
Štefánik, dnes je tam pamätník 
osloboditeľov. Našťastie sa ke-
dysi fotografovali na pohľadnice 
všetky dôležitejšie ulice v našom 
meste. Väčšia časť Trnavy je na 
fotografiách z toho obdobia. Prá-
ve tá, ktorá dnes už neexistuje, 
teda z prelomu storočia a prvej 
polovice 20. storočia. Dokonca 
je na pohľadniciach cukrovar, 
konzervárne, ale i pivovar. Je mi 
len ľúto, že dnes sa nedbá o za-
chovanie týchto pamiatok – veď 
aj industriálna architektúra má 
svoje čaro,“ hovorí Stanislav 
Božík a ukazuje nám aj série 
pohľadníc, v ktorých kombinuje 
staré i súčasné pohľady na tie 
isté objekty v meste. Nechýbajú 
mu knihy venujúce sa Trnave, 
kompletná zbierka zviazaných 
ročníkov časopisu Kultúra a ži-
vot Trnavy od roku 1969 až po 
rok 1991, významné vydania 
Trnavského hlasu, zložky plné 
trnavských článkov, propagačné 
materiály trnavských podnikov 
a ďalšia vášeň – odznaky. Opäť 
rôzne druhy, veď v 70. a 80. 
rokoch nebolo v Trnave podni-
ku, ktorý by nemal svoju sériu 
propagačných odznakov. Deti sa 
vtedy išli o ne pobiť, dnes nad 
nimi mnohé len mávnu rukou. 
„My, zberatelia, však viac oce-
ňujeme takzvané plecháče. Sú 
to odznaky, ktoré nemajú smalt 
a sú najmä staršieho dáta. Aj zo 
spomínanej hospodárskej výsta-
vy v Trnave mám odznaky, a to 
sú práve tie plecháče,“ vysvetľuje 
Stanislav Božík. 
Zaujímajú ho nielen fotogra-
fie dokumentujúce zanikajúce 
mesto, ale aj to, čo odchádza 
do minulosti spolu so starými 
stavbami – staré tehly. Najprv 
začal chodiť po Trnave a spolu 

s fotografovaním rozbúraných 
ulíc ho zaujali aj tehly, a tak ich 
začal zbierať. Pri búraní centra 
mesta ich bolo na uliciach ne-
úrekom. Boli zväčša z produkcie 
štyroch trnavských tehelní. Ne-
skôr si prezrel zberateľský kata-
lóg starých tehál a táto záľuba 
ho očarila ešte viac. „Zbieram 
čokoľvek, len aby to bola vypá-
lená tehla a aby bola signovaná 
znakom výrobcu. Sú to klasické 
plné tehly, hoci aj v starej Trna-
ve boli múry a domy z rôznych 
tehál. V tom čase bolo bežné, že 
sa po uliciach povaľovali aj tehly 
z hradieb. Mám ich aj vo svojej 
zbierke. Vidíte, aké sú tie tehly 
neforemné, ale mali už aj vte-
dy svoju značku. Patria medzi 
najvzácnejšie. Najmladšie tehly 
mám z päťdesiatych rokov, hoci 
pre zberateľa je vzácna tehla 
aj z nedávneho obdobia. Po 
ukončení každej série v tehelni 
sa exemplár stáva zberateľským 
kúskom. S tehlami z dnešných 
čias je to trochu zložitejšie, 
pretože už sa zväčša vyrábajú 
nie klasické plné tehly, ale rôz-
ne typy, za dve, štyri či osem 
takýchto tehál. Aj tu, v Majci-
chove, sme mali tehelňu, a aj 
v okolí Trnavy ich bolo niekoľko. 
Napríklad, v Trnave nie je už 
ani jedna tehelňa, no v Boleráze 
funguje dodnes. Na Slovensku 
je veľa takýchto zberateľov, pra-
videlne sa stretávame, vymie-
ňame si tehly a aj si vzájomne 
dávame tipy – kde sa aký objekt 
búra a kde sa aká tehla vyskyt-
la. Aj keď mám okolo šesťsto 
tehál, stále to nie je všetko, čo 
sa na našom území produkova-
lo. Chýba mi, napríklad, južné 
Slovensko. Každý výrobca svoju 
tehlu označoval značkou, alebo 
nápisom. Niekedy sa stávalo, 
že na tehly sa dostali aj rôzne 
prekvapujúce nápisy,“ hovorí 
Stanislav Božík a ukazuje nám 
nevšedný dokument ideológie 
vojnového slovenského štátu, 
tehlu s nápisom Na stráž.  
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Jeho noviny dýchali s mestom a životom regiónu
S jeho menom bol celé desaťročia spojený regionálny týždenník Trnavský hlas. Aj keď väčšiu časť 
života pracoval za bývalého režimu, v rámci možností sa mu podarilo urobiť z trnavských regio-
nálnych novín najvýznamnejšie regionálne periodikum na Slovensku. Trnavský hlas pod vedením 
Milana Jurinu išiel na dračku. Podobne ako napríklad o bratislavský Večerník, sa aj o Trnavský hlas 
zaujímali čitatelia mimo regiónu. Napriek šedivosti doby vedel priniesť nové témy, príbehy všedných 
ľudí, ale aj exkluzívne a na tú dobu problematické články. Milan Jurina dokázal svoje manažérske 
schopnosti uplatniť aj v deväťdesiatych rokoch v čase najväčších mediálnych turbulencií.

Novinár a redaktor Milan Jurina 
(*3. apríl 1932 Gáň †9. máj 2000 
Trnava) pochádzal z chudobných 
pomerov. Vyrastal vo viacčlennej 
rodine (mal ôsmich súrodencov) 
a keďže jeho otec bol invalid z prvej 
svetovej vojny, museli vyžiť zo soci-
álnej podpory. Aj preto sa súroden-
ci snažili od mladých rokov o seba 
postarať. Aj mladý Milan išiel 
týmto smerom. Vlastným talentom 
a schopnosťami sa vypracoval na 
osobnosť regionálnej žurnalistiky. 
Písal už od roku 1950. Najprv bol 
dopisovateľom Roľníckych novín 
a neskôr sa stal aj redaktorom. 
Krátko na to založil v niekdajšom 
závode TOS Galanta podnikový 
časopis Galantský strojár. V ro-
ku 1954 (keď sa oženil s Máriou 
z neďalekej obce Hody) prišiel do 
Trnavy a začal pracovať v týždenní-
ku Trnavské roviny, ktoré sa neskôr 
volali Trnavské noviny. 
V roku 1960 stál Milan Jurina pri 
zakladaní nových regionálnych 
novín Trnavský hlas. Už v šesť-
desiatych rokoch sa aj jeho zá-
sluhou stali vyhľadávané nielen 
v trnavskom regióne. Mnohí majú 
dodnes v pamäti jeho celostrano-
vý seriál o tragickej legende Irene 
Čubirkovej, ktorá zavraždila dvoch 
manželov a napokon skončila na 
šibenici (Trnavský hlas bol jedi-
ným médiom, ktoré vtedy získalo 
prístup na súd). Milan Jurina 
viedol redakciu od roku 1967 a aj 
vďaka nemu neprevažovali poli-
tické agitky, ale články zo života, 
stále a obľúbené rubriky (napr. 
Aha ho!) a priestor dostávali aj 
rôzne novinárske žánre, napríklad 
fejtón. Trnavský hlas sa stal naj-
väčším okresným týždenníkom na 

Slovensku a jeho remitenda bola 
takmer na nule. 
Turbulentný rok 1968 a následné 
previerky vyplývajúce z Poučenia 
z krízového vývoja zasiahli aj Mi-
lana Jurinu. Napriek tomu, že bol 
zástancom reformnej politiky Ale-
xandra Dubčeka, zostal ako jediný 
šéfredaktor okresných novín vo 
funkcii aj po roku 1971. Trestu sa 
však vraj nevyhol, no stranícki 
funkcionári si jednoducho neve-
deli predstaviť, ako by regionálne 
noviny pokračovali bez neho. 
Úspech novín mal viacero dôvo-
dov. Jedným bolo vyhľadávanie 
talentov, veď redakcia Trnavského 
hlasu bola štartovacou čiarou pre 
viacerých známych novinárov, 
ktorí neskôr dosiahli úspech aj 
v Bratislave. Dôležitá bola aj ko-
legiálna, tvorivá atmosféra a kon-
štruktívne vedenie redakcie. Mladí 
novinári písali o témach, ktoré 
ich zaujímali a šéfredaktor plnil 
stranícke povinné jazdy. Tak mohli 
noviny písať aj o ľahších témach 
a pritiahnuť si čitateľov. 
Redaktori Trnavského hlasu zhod-
ne potvrdzujú, že Milan Jurina si 
vážil ľudí. Aj preto pestoval vtedy 
ešte neznámy, dnes populárny 
žáner, v ktorom sa predstavovali 
príbehy obyčajných súčasníkov. 
Už v tom čase bol nielen šéfre-
daktorom, ale navyše aj akýmsi 
manažérom redakcie. Napríklad, 
dnes sa už pousmejeme nad situ-
áciou, že pre vyšší náklad novín 
musel vedieť vybaviť nedostatkový 
tlačiarenský papier, ale aj kapacity 
v tlačiarni. 
Najdlhšie obdobie (od roku 1972 
až do februára 1991) pracoval pod 
vedením Milana Jurinu Jaroslav 

Lieskovský, ktorý je dodnes ak-
tívnym autorom aj v Novinkách 
z radnice. „V pamäti mi utkvelo 
veľa jeho kaskadérskych kúskov 
za volantom. Pri jednej spoločnej 
jazde si nás na rovnom úseku 
za Trnavou dovolil predstihnúť 
akýsi odvážny šofér. Veď počkaj, 
gundžák jeden, zareagoval Milan 
na predošlý manéver. Vzápätí sa 
cesta premenila na pretekársku 
dráhu. Samozrejme, po niekoľ-
kých desiatkach sekúnd nemal 
súper najmenšiu šancu. Pravda, 
nie vždy to dopadlo naružovo. 
Raz prišiel do kancelárie s netra-
dične smutným výrazom: Zrazil 
som sa s pandúrmi, povedal. 
To znamenalo, že za volantom 
redakčného žigulíka mal kolíziu 
s autom verejnej bezpečnosti.“ 
Po rokoch Jaroslav Lieskovský 
potvrdzuje aj vtedajšie limity 
neustáleho zvyšovania nákladu 
Trnavského hlasu. Strop bol 17-ti-
síc výtlačkov. „Svojvoľne sme ho 
navýšiť nemohli. A bolo verejným 
tajomstvom, že ďalšie desiatky vý-
tlačkov Trnavského hlasu rozniesli 
podaktorí polygrafi už v pondelok 
večer po krčmách. Predajná cena? 
Pivo alebo poldeci,“ hovorí Jaroslav 

Martin Jurčo, foto: archív ĽJ
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Lieskovský s úsmevom a trochu aj 
nostalgiou. 
Benjamín Škreko pracoval v Tr-
navskom hlase dva roky, kým ne-
odišiel do bratislavského Roháča. 
„Noviny mali rubriku Mozaika, 
kde uverejňovali aj básne nádej-
ných i beznádejných poetov. Re-
daktorka Oľga Orlíková mi v nej 
pár veršov uverejnila, ale vý-
znamnejšie pre môj osud bolo, že 
som sa takto zapísal do povedo-
mia šéfredaktora Milana Jurinu. 
Na jar 1971, v poslednom ročníku 
štúdia na FF UK v Bratislave, som 
uňho nesmelo zaklopal a spýtal 
sa, či nemá voľné miesto. Veľký 
bodrý dohora vyčesaný chlap 
vstal spoza stola a vystrel ruky, 
akoby už sto rokov čakal iba na 
mňa. Ná, Béénko, pre teba by 
sme nemali, pre nášho dvorné-
ho básnika? Zvolal ako Viliam 
Záborský pri prednese Krvavých 
sonetov. O pár dní som skutoč-
ne nastúpil a popri novinárčine 
som začal bližšie spoznávať aj 
šéfa, ktorý mi bol ako nádejné-
mu ženáčovi vzorom i vo vzťahu 
k manželke a dvom synom. Počas 
večerných uzávierok vo štvrtok 
a nedeľu šéf nikdy neobsedel 
doma, ale zvyčajne prudko vstal 
od televízora a povedal žene 
a deťom svojím obvyklým hrmot-
ným tónom: Nehnevajte sa, ale 
musím do redakcie pozrieť svo-
jich chlapcov. Manželka sa vraj 
vždy hnevala, vraj či synovia nie 
sú viac jeho chlapcami, ako mladí 
redaktori. Milan Jurina rutinérsky 
ovládal všetky spravodajské žán-
re. Najväčším zážitkom pre mňa 
bolo, keď si rozložil po stole po-
známky a začal z hlavy diktovať 
sekretárke Filke Varačkovej celo-
stránkovú reportáž alebo veľký 
rozhovor, ktorý až dodatočne 
poslal na autorizáciu,“ spomína 
Benjamín Škreko. 
Marián Kramár pracoval v Trnav-
skom hlase niekoľko rokov ako 
redaktor po absolvovaní vojenči-
ny a štúdia anglistiky a arabistiky. 
„Keď som ako mladý prišiel do 
redakcie, zaradil ma k Jožkovi 

Lopatkovi, ktorý ma mal zaúčať. 
Krátko na to však zomrel, a tak 
som sa musel učiť všetkému sám. 
Pamätám si, že ma potom práve 
Milan Jurina brával na reportáže. 
Mal všade priateľov a nerobilo 
mu problém ma ako mladého 
uviesť. Jeho charakteristickým 
rysom bolo, že hovoril veľmi na-
hlas. Mal samostatnú kanceláriu 
a my redaktori sme boli vedľa. 
Keď telefonoval, tak sme počuli 
celý obsah telefonátu. Spomínam 
si na dni tlače alebo športové dni, 
ktoré sme mali raz aj s futbalistami 
Spartaka vo veľkom štýle v Dolnej 
Krupej,“ hovorí Marián Kramár. 
Milan Jurina bol mnoho rokov 
vo vedení Slovenského zväzu 
novinárov a viedol komisiu pre 
okresné noviny Československé-
ho zväzu novinárov. Trnavu a Tr-
navčanov mal rád, preto odmietal 
všetky ponuky celoslovenských 
novín. Šéfredaktorom Trnavské-
ho hlasu zostal do zániku novín 
na začiatku 90. rokov. V čase 
revolučných dní a mediálneho 
chaosu sa dostal nevdojak aj 
do súkolia rôznych politických 
bojov. Popri oficiálnom Trnav-
skom hlase vychádzali Trnavské 
listy. Po I. okresnom sneme VPN 
v roku 1990 vyšli Trnavské listy, 
ktoré mali obsahovať článok s 
uznesením tohto snemu, s „bie-
lym fľakom“. Výzva na odvolanie 
bývalých funkcionárov OV KSS v 
Trnave a zbavenia ich mandátov 
nebola publikovaná. Napriek 
tomu, že (podľa spomienok sú-
časníkov) uverejnenie zastavilo 
už nové vedenie okresného úra-
du (kde podľa tlačového zákona 
museli byť registrované tieto 
periodiká), niektorí Trnavčania to 
pripisovali zásahu šéfredaktora 
Trnavského hlasu.  
Krátko po zániku Trnavského hla-
su (pôvodným vydavateľom bol 
Okresný národný výbor v Trnave) 
začal vychádzať, nový okres-
ný, už privátny týždenník TH 
Extra. Milan Jurina opäť dostal 
ponuku viesť noviny a úspešne 
sa mu v tom darilo aj v nových 

ekonomických podmienkach. 
Písal menej, a viac sa venoval 
manažérskej práci. Po prevzatí 
novín nadnárodným koncernom 
a transformácii redakcie sa stal 
inzertným manažérom. Čestným 
šéfredaktorom však zostal medzi 
redaktormi aj naďalej. 
V tomto období pracoval v re-
dakcii aj Michal Čapkovič, ktorý 
striedal Vlada Kampfa na pozícii 
fotoreportéra. „Pracoval som 
v TH Extra od roku 1995 päť ro-
kov, a čo mi dodnes vyvstáva na 
povrch, bola schopnosť Milana 
Jurinu komunikovať s ľuďmi. Ako 
šéf vedel viesť kolektív, zladiť am-
bície redaktorov a každý dostal 
možnosť sa realizovať. Napríklad, 
často chodieval v Smoleniciach 
do reštaurácie u Kumana. Raz sa 
teda rozhodol, že naša pracovná 
porada bude tam. Tešil sa ako 
chlapec, že si všetci spoločne po-
chutnáme na úžasnom kolienku 
s chrenom a horčicou. Nepamä-
tám sa, že by bol niekedy nervóz-
ny, dokonca ani pri hektických 
uzávierkach. A keď nastal nejaký 
problém, riešil to s redaktorom 
z očí do očí, nie pred kolektívom. 
Neskôr, keď už bol reklamným 
manažérom, bol schopný zohnať 
množstvo inzercie, a to vďaka 
svojim kontaktom, charizme 
a komunikačným schopnostiam. 
Ako šéf dbal na to, aby bola 
v kolektíve pohoda, lebo vedel, 
že konflikty by sa preniesli aj do 
práce,“ hovorí Michal Čapkovič. 
V šľapajach Milana Jurinu ide aj 
jeho mladší syn Ľubomír, ktorý 
pracuje v týždenníku Trend. Star-
ší je architektom. 
Súčasníci Milana Jurinu často 
vídali ísť z centra mesta smerom 
k jeho bytu na roh dnešnej Štu-
dentskej a Hospodárskej ulice. 
Dnes je už na jeho byte celkom 
iná menovka, aj iní obyvatelia. 
V Trnave nežije už ani jeho mi-
lujúca manželka, ktorá sa od-
sťahovala k deťom do Bratislavy. 
Trnavský hlas a jeho šéfredaktor 
Milan Jurina sa však natrvalo 
zapísali do histórie mesta. 
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Začínal inscenáciou Carravana - 
Noc dlhých rypákov (1994), ktorou 
sa predstavili nielen na Divadel-
ných inšpiratívnych vystúpeniach 
(DIV) v Trnave, ale napríklad aj 
o rok nato na Európskych dňoch 
amatérskeho divadla 1995 v ne-
meckom Rudolfstadte. V ďalšom 
období prišla úprava Beckettovej 
hry uvedená pod názvom Nie sen 
(1996), potom autorská Vicenova 
hra Potkan alebo nie sme žiadni 
kanibali (1997), a potom Forhaus 
/ žalostná humoreska (1998) 
uvádzaná napríklad aj na Medzi-
národnom festivale amatérskeho 
a nezávislého divadla ‚99. Potom 
prišla inscenácia Pasije (1999), 
najoceňovanejšia Geniálna epo-
cha podľa Schulza (2001) a hra 
Rozdvojenie plachej Margot z ro-
ku 2003, potom Kauza Bvlgakoff 
(2003) a záverečná autorská hra 
Padesátka (tragédia dell arte) z ro-
ku 2005. 
Dušan Vicen (nar. 23. februára 
1966 v Trstenej) vyštudoval Peda-
gogickú fakultu Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a divadelnú 
réžiu na VŠMU v Bratislave. Za-
ložil Divadlo Ka v Tvrdošíne, a vo 
svojom regióne pôsobil napríklad 
aj v súbore Kde bolo tam bolo 
v Oravskej Polhore. V súčasnosti 
je režisérom i scenáristom divadla 
SkRAT v Bratislave a spolupracuje 
s viacerými divadelnými súbormi. 
Vydal zbierku poviedok Homo 
joga, za ktorú získal prémiu Ceny 
Ivana Kraska. Je autorom niekoľ-
kých rozhlasových hier (Bezvý-
znamný príbeh, Potkan, Nahrá-
vačky, Portrét zabitého samovra-

ha, Malá nočná služba) a Slo-
venský rozhlas ho ocenil v súťaži 
Dráma 2008. Je dvojnásobným 
držiteľom Ceny Alfréda Radoka za 
najlepší český a slovenský drama-
tický text. Divadelný ústav vydal 
pred dvomi rokmi jeho hry aj 
knižne. S Trnavou ho spája najmä 
jeho pôsobenie v DISK-u, no v na-
šom meste nebol vtedy celkom 
po prvýkrát. Jeho otec pochádzal 
od Trnavy, často do nášho mesta 
chodil, a dokonca jeho spolužia-
kom bol známy tréner Valér Švec. 
Tak sa Dušan Vicen neraz ocitol 
aj v šatni Spartaka. Ako sa však vo 
svojom rodnom regióne na hornej 
Orave dostával k divadlu?
- Aj keď som sa narodil v Trstenej, 
vyrastal som v Tvrdošíne. V pod-
state moji rodičia pochádzali 
z celkom iných končín republiky. 
Otec bol zo Šoporne a mama od 
Tábora v Česku. Z našich končín 

bolo do divadla ďaleko, obrazne 
i doslovne, takže priamo v detstve 
ma nejaká divadelná produkcia 
neovplyvnila. Boli nejaké divadel-
né predstavenia v Tvrdošíne, fun-
govalo tam ochotnícke divadlo, no 
to sa prezentovalo skôr divadel-
nou klasikou. Zo školy sme občas 
išli do divadla v Martine. 
 Neskôr ste učili v Oravskej 
Polhore a na gymnáziu v Ná-
mestove. Venovali ste sa pred-
metom filozofia, sociológia 
a náuka o spoločnosti. Bolo to 
už v období po skončení Peda-
gogickej fakulty Univerzity M. 
Bela v Banskej Bystrici. Zdalo 
by sa, že tento vzťah k divadlu 
sa na vás prisaje v škole v Ban-
skej Bystrici, no predsa len to 
bolo na Orave. 
- Boli to dva prúdy, ktoré sa po-
tom spojili. Boli sme partia kama-
rátov, s ktorými sme sa pravidelne 

DISK s Vicenom hosťoval v Uhlárovej Stoke, 
s Uhlárom hosťuje vo Vicenovom SkRAT-e
V našom seriáli k šesťdesiatročnému jubileu divadelného súboru DISK sa dnes pristavíme pri 
novších dejinách. Jednu výraznú etapu jeho existencie poznačil aj režisér a scenárista Dušan Vi-
cen. V DISK-u pôsobil v 90. rokoch až do polovice ďalšieho desaťročia. Počas spolupráce s týmto 
súborom pripravil deväť inscenácií, z toho tri sa stali nielen pre protagonistov DISK-u priam le-
gendárnymi. A to je príjemná bilancia. Navyše, keď sa každá z autorských hier kolektívu predsta-
vila aj na významných prehliadkach spojených s ochotníckym divadlom. Všetky tieto hry režíro-
val, napísal alebo autorsky pre divadlo adaptoval Dušan Vicen. 

Martin Jurčo, foto autor a archív divadla DISK
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stretávali. Veľmi dobre sme si 
rozumeli a chodili sme na výlety 
a na chaty. Vždy to končilo tým, 
že sme urobili také neplánované 
seansy. Každý predviedol niečo, 
čo vedel zahrať alebo zaspievať. 
Boli to také nepísané improvi-
zované vstupy. Druhý prúd ma 
ovplyvnil ešte za bývalého režimu, 
keď som sa dostal na recitačnú 
súťaž Hviezdoslavov Kubín. Mal 
som vždy o tomto podujatí pred-
stavu, že sa tam recitujú klasické 
texty, ktoré ma v tom čase veľmi 
nezaujímali. Tam sa však recitovali 
americkí básnici ako Allen Gins-
berg alebo Lawrence Ferlinghetti, 
dalo sa tam tiež vidieť divadlo 
poézie. A to ma veľmi prekvapilo. 
Pripomenulo mi to tie naše chaty, 
kde sme každý tvorili niečo na po-
medzí žánrov divadla. Tak sme sa 
rozhodli, že urobíme na oravské 
pomery také netradičné divadlo. 
 Vopred teda bolo jasné, že 
ste sa nenechali inšpirovať di-
vadelnou klasikou, ale skôr ste 
mali bližšie k alternatívnemu 
autorskému divadlu. Nacvičo-
vali a písali ste hry intuitívne 
ako ste to cítili, alebo ste mali 
nejaké vzory a podľa nich ste 
preberali postupy prípravy in-
scenácie?
- Nevyberali sme si klasické dra-
matické texty, ale sme išli cestou 
autorského divadla. Práve na di-
vadle poézie som zistil, že existujú 
aj iné typy divadiel ako tie s kla-
sickou štruktúrou. Začal som sa 
viac o to zaujímať a prešiel som 
na rôzne formy divadla. Naším 
prvým skutočným predstavením 
bolo divadlo poskladané zo ske-
čov a výstupov. Naše prvé divadlo 
bola teda prudká avantgarda na 
Orave, ani sme o tom nevedeli 
(smiech). Náš súbor sa volal Diva-
dlo Ka Tvrdošín. Prvú inscenáciu 
napísal vedúci divadla Ka, herec, 
básnik, občas scenárista a reži-
sér Jaroslav Broz zo Žiliny. Mala 
klasickú štruktúru výstavby s pes-
ničkami, no bola ironická. Dostali 
sme sa s touto hrou na prehliadky, 
a tam sme videli ďalšie inscená-
cie. Druhá bola už formovaná na 

divadlo poézie, ktoré bolo mne 
blízke. O tretej fáze sme už hovo-
rili. Autorsky sme skladali výtvar-
né obrazy, výstupy, skeče, hudbu 
a výtvarné vstupy. Slovo tam hralo 
čoraz menšiu úlohu. Vyvíjalo sa to 
postupne. Bolo to spojenie schop-
ností každého člena divadla. Jeden 
vedel dobre hrať na gitare, iný sa 
postaviť na hlavu. Všetko to boli 
výrazné typy a dalo sa to využiť. 
Ako sme chodili na prehliadky 
a do zahraničia, nasávali sme aj 
ďalšie inšpirácie. Toto obdobie 
trvalo asi šesť rokov, pripravili 
sme zhruba sedem inscenácií, 
ktorými sme sa predstavovali aj 
mimo nášho divadla, napríklad na 
spomínaných prehliadkach. 
 Asi sa tento typ divadla po 
tých šiestich rokoch vyčerpal, 
prišli aj praktické životné úlohy 
- manželstvá, a na divadlo bolo 
zrazu čoraz menej času.
- Žili sme veľmi intenzívne. Členo-
via neboli školení herci, postupne 
sa tie ich schopnosti vyčerpávali. 
Okrem toho sme boli čisto muž-
ský súbor. Keďže väčšina z nich 
mala už tridsať, postupne sa začí-
nali ženiť. Dievčatá divadlu veľmi 
fandili, no ako manželky mali väč-
ší vplyv a začali do toho hovoriť. 
*Zrejme ste divadlo DISK spoznali 
práve v období, keď ste intenzívne 
chodili na prehliadky. 

- Práve tam sme zistili, že v našich 
poetikách je veľa spoločných vecí. 
V tom čase odchádzal z divadla 
DISK Blaho Uhlár. Bola to taká 
prirodzená cesta. Oni ma na jed-
nej z prehliadok oslovili, aby som 
s nimi urobil nejakú inscenáciu. 
Bolo to koncom 90. rokov. Blaho 
Uhlár zakladal Stoku v Bratislave. 
Prvú inscenáciu sme začali robiť 
spoločne, a potom som ju sám 
dokončil. V tom čase som ešte žil 
na Orave, súbor pôsobil v Trnave, 
tak sme vymýšľali, ako to tech-
nicky zladiť. Dochádzal som tam 
na víkendy. Odučil som si v škole, 
cez víkend sme skúšali a v nedeľu 
som sa vracal na Oravu. Skúšali 
sme v centre voľného času, súbor 
ešte nebol v staronových priesto-
roch na Kopánke. Prespával som 
u hercov, no nebolo to ani spanie. 
Pozitívom bolo, že som sa nikam 
neponáhľal, spoznával som ich, 
takže to bolo také intenzívne skú-
šanie. 
 Herecké osobnosti DISK-
-u boli vlastne podobné ako 
v predchádzajúcom divadle, no 
možno navyše to boli zástup-
covia rôznych generácií a mali 
väčšie skúsenosti s divadlom.
- Fascinovali ma títo herci ako 
typy. Boli veľmi výrazné - Milan 
Brežák, Ján Rampák, Dana Guda-
bová a mnohí ďalší. Boli zaujímaví 

Kauza Bvlgakoff (2003)
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nielen vizuálne, ale aj ako pôsobili 
na javisku. Robili sme napríklad 
predstavenie na motívy Majster 
a Margaréta od Bulgakova. Nebola 
to dramatizácia, ale vybrané motí-
vy. Uviedli sme túto hru aj v Prahe 
a mala veľmi veľa repríz. 
 Tým, že poetika vašich diva-
diel bola blízka a vy ste súbor 
poznali, už na začiatku ste ve-
deli odhadnúť, čo od koho mô-
žete očakávať. 
- Neboli sme si neznámi. Musel 
som sa rozhodnúť, akým spôso-
bom budem s nimi ďalej robiť, 
keďže Blaho s nimi robil formou 
improvizácie. No svoje posled-
né dve inscenácie napísal, a tie 
sa potom rozohrali. Ja som sa 
rozhodol pre kombináciu týchto 
postupov. Mal som zvolenú tému 
a štruktúru inscenácie. O tých-
to veciach sme s hercami dlho 
hovorili, improvizovali, dali sme 
to dohromady, a to všetko sa za-
pracovalo do scenára. V podstate 
som klasický divadelný prístup 
skombinoval s improvizáciou, teda 
s uhlárovským divadlom. Poznal 
som typy trnavských hercov. 
Okrem toho mal som skúsenosti 
z predchádzajúceho divadla, že 
neškolení herci majú veľkú au-
tenticitu. Podobne v DISK-u boli 
výrazne javiskové typy, ktoré mali 
svoje špecifiká, a tie sa museli 
využiť. Aby sa jednoducho ne-
objavili slabiny, ktoré často vyjdú 
na povrch v situáciách, ktoré nie 
sú pre týchto hercov prirodzené. 
A tak som hľadal témy a spôsoby 
vyjadrenia. O všetkom napokon 
rozhodli divadelné skúšky. 
 Ako ste nachádzali optimál-
nu metódu práce s hercami, 
ktorí si vyskúšali aj klasický, 
aj uhlárovský, teda autorský 
typ tvorby inscenácie? Iste aj vy 
ste vedeli, že medzi hercami sú 
zástancovia oboch línií. 
- Nechcem zbožšťovať nejakú 
metódu, vždy som vyhodnotil 
situáciu v súbore, aká nálada 
je tam a akí herci. Nemal som 
ambíciu ťahať do DISK-u svojich 
ľudí. Chcel som pracovať s tými 
hercami, ktorí tam boli, a nejako 

ich inšpirovať. Preto som nevolil 
ten postup, že by som ich vytláčal 
na javisko a povedal im: Robte 
niečo. A čo to vydá, to zoberiem. 
Naopak, prišiel som s koncepciou, 
témou a situáciami. Herci improvi-
zovali a boli uvoľnení. Videl som, 
ako sa v tých situáciách správajú 
a podľa toho som hru dotváral. 
 Geniálna epocha podľa 
Schulza je dodnes vo vedomí 
pamätníkov. Mala 34 repríz, čo 
je na divadlo ako DISK, naozaj 
veľa. Herec divadla Ján Ram-
pák v rozhovore pripomenul, 
že je to nevšedná hra, v ktorej 
herci hrajú o tom, ako by insce-
novali Schulza. Zaujala najmä 
poľských divákov. Pre nich je 
Schulz významnou osobnosťou 
ich dramatiky.
- Spomínaná hra Geniálna epo-
cha podľa Schulza zazname-
nala najväčší prielom v našom 
divadle. Prišiel som priamo 
s literárnou inšpiráciou, texta-
mi spisovateľa Bruna Schulza. 
Boli veľmi obrazné a ešte aj 
jeho život bol veľmi zaujímavý. 
Schulz bol židovský spisovateľ, 
zastrelený pri razii v gete. Pri 
príprave tejto hry som oslovil aj 
Vlada Jančeka, ktorý vtedy ešte 
žil v Trnave (pozn. red.: absol-
vent dejín umenia a kultúry na 
Trnavskej univerzite, autor po-
viedok, humoristických textov 
a aforizmov, v tom období pôso-
bil ako dramaturg divadla DISK). 
Časť textov sme vybrali, tie boli 
dané, a na to sme improvizovali. 
Inscenácia sa hrala veľmi dlho 
a prešla veľký kus sveta. Vedeli 
sme, že Schulza u nás málokto 
pozná, a jeho texty nemali väč-
šinou príbehovú líniu. Boli to 
krásne obrazy z jeho detstva. 
Jeho otec bol krajčír. Písal o tom, 
ako sa mu javil svet manekýnov, 
pre ktorých otec šil. Išli sme teda 
tou líniou, že chceme predstaviť, 
kto bol Schulz. Predstavili sme to 
tak autenticky, že súbor sa snaží 
jeho texty interpretovať, pričom 
sme využili rôzne odbočky. 
V rámci priblíženia života Schul-
za sme nepriamo prinútili divá-

ka, aby sa začal o jeho životný 
príbeh zaujímať. V Poľsku to bolo 
veľmi srdečne prijaté, dokonca sa 
nám podarilo úspešne sa pred-
staviť aj na festivale v Brazílii. 
Tam ani netušili, kto bol Schulz. 
 Po pätnástich rokoch opäť 
prišiel čas na váš umelecký 
reštart s novým súborom. No 
bola to taká pozvoľná výmena. 
Presun Blaha Uhlára z Brati-
slavy do Trnavy a váš do Bra-
tislavy. 
- Napokon prišla posledná moja 
hra s DISK-om, ktorá sa volala 
Padesátka. Dostali sme za ňu aj 
Cenu za tvorivý čin roka na Scé-
nickej žatve. Súbor vtedy oslavo-
val päťdesiat rokov. Presťahoval 
som sa do Bratislavy a pripravo-
val som projekt divadla SkRAT. 
Aj keď som bol bližšie k Trnave, 
naša komunikácia bola ťažšia, 
pretože už som pracoval aj na 
inom divadelnom projekte. Ne-
chcel som ich ako režisér opustiť. 
Vyriešilo sa to samo. V tom čase 
sa ukázalo, že Blaho Uhlár mal 
záujem sa vrátiť do divadla DISK. 
On vlastne kontakt s DISK-om 
nestratil. Aj keď mal to divadlo 
na Pribinovej (v Bratislave), my 
sme tam chodili hosťovať s DISK-
-om. Putá divadla a Blaha Uhlára 
sa nikdy nepretrhli. Keď stará 
Stoka zanikla, Blaho sa vrátil do 
DISK-u. Bolo to prirodzené.
 Aké boli vaše neskoršie ces-
ty? Dnes vás možno vidieť naj-
mä v divadle SkRAT.
- Ešte počas môjho pôsobenia 
v DISK-u som vyštudoval divadel-
nú réžiu, potom som v Bratislave 
formoval voľné zoskupenie pre 
súčasnú operu, kde sa postupne 
formoval súbor divadla SkRAT. 
Boli tam aj bývalí členovia Stoky. 
Našli sme si svoj priestor, a robím, 
čo mi najviac vyhovuje. Môžem 
písať pre to divadlo a vytvárať 
inscenácie, ktoré sú mi blízke, 
a hlavne, že mi nikto do toho 
nerozpráva. Divadlo SkRAT je 
súčasťou divadla A4 na Karpatskej 
ulici v Bratislave (pri železničnej 
stanici). Práve tam chodí DISK 
pravidelne hosťovať. 
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Medzi hlavnými organizátormi 
boli Trnavský samosprávny kraj, 
Trnavská arcidiecéza, Trnavská 
univerzita, Univerzita sv. Cyri-
la a Metoda a Matica slovenská 
– zastúpení štatutárnymi pred-
staviteľmi. Na konferencii odznelo 
viac ako 20 prednášok a vystúpe-
ní, ktoré konštruktívne i kriticky 
hodnotili postavenie kultúry v na-
šej spoločnosti. Medzi inými od-
znelo aj vystúpenie Mgr. Zuzany 
Komárovej – generálnej riaditeľky 
Sekcie umenia a štátneho jazyka 
Ministerstva kultúry SR, ktorá pre-
zentovala Stratégiu rozvoja kultúry 
SR do roku 2020. 
Okrem iného v záverečnom hodno-
tení podujatia odznelo konštatova-

nie, že Trnavský samosprávny kraj 
je jediný na Slovensku, ktorý vše-
stranne podporuje a v širšom zábere 
garantuje projekty kultúry v jed-
notlivých jej súčastiach. I napriek 
neúčasti samotného Mesta Trnavy 
na organizácii tohto podujatia medzi 
prednášateľmi odzneli aj referáty 
prezentujúce víziu mestskej kultúry 
(P. Tomašovič) a premiérová prezen-
tácia Kultúrneho panteónu osobnos-
tí mesta Trnavy (P. Horváth). 
Je potrebné vážne sa zamyslieť 
nad konzistenciou kultúry v na-
šom meste. Nejde tu len o priesto-
ry, ale aj samotnú štruktúru 
podujatí, s prihliadnutím na rôzne 
vekové kategórie a spoločenský 
záujem. Medzi závermi konfe-

rencie odznelo aj odporúčanie 
seriózne sa zaoberať historickým 
ponorom do širokého spektra 
osobností, ktoré v tomto meste 
tvorili dejiny i kultúrny zástoj po-
čas storočí. Možno prvým krokom 
by bolo vypracovanie úvodnej ma-
kety panteónu takýchto osobností 
– bez zreteľa na mantinely politic-
kého či stavovského spektra. Ak si 
chceme vážiť hodnoty tohto mes-
ta, ktoré už vyše sedem storočí 
stojí v popredí slovenskej histórie, 
mali by sme poznať aj osobnosti, 
ktoré tvorili tieto hodnoty. Snáď by 
stálo za úvahu sa touto myšlien-
kou vážnejšie zaoberať, aby sme 
tieto hodnoty mohli odovzdať aj 
nasledujúcim generáciám. 

Ak si chceme vážiť hodnoty nášho mesta, mali 
by sme poznať osobnosti, ktoré ich tvorili 
Slovo kultúra sa v poslednom období omieľa v rôznych konšteláciách. Vari aj preto bol vhodný 
čas na usporiadanie významnej konferencie pod názvom Kultúra ako fenomén Trnavského sa-
mosprávneho kraja, ktorá sa uskutočnila 29. apríla v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika pod 
garanciou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. 

Peter Horváth

„Headlinerom je Martin Smith, bý-
valý frontman kapely Delirious?, 
ktorá na festivale účinkovala v roku 
2008. Veríme, že do Trnavy prinesie 
rovnakú dávku energie, ako pri jeho 
predošlej návšteve,” povedal riaditeľ 
Festivalu Lumen Ján Holubčík, SDB.
Tohtoročnou novinkou je zmena 
piatkového programu festivalu. 
Na rozdiel od predošlých ročníkov 
v tento deň nebude prebiehať na 
Trojičnom námestí žiadny program. 
Presunie sa do kina Hviezda a mest-
ského amfiteátra. Organizátori 
ponúknu talkshow Pištu Vandala 
Obludárium so zaujímavými hos-
ťami. Mária Čírová zahrá koncert 
s podtitulom Moja cesta, ktorý bude 
jedinečnou výpoveďou o jej karié-

re. Súčasťou piatkového programu 
bude aj evanjelizačný projekt Go-
dzone a Tanečné divadlo ATak.
Vyvrcholením prvého dňa festivalu 
bude oslava 200. výročia narodenia 
dona Bosca, zakladateľa rehole sa-
leziánov, ktorí sú s festivalom a jeho 
organizovaním úzko prepojení.
Festivalová sobota bude pat-
riť predovšetkým prednáškam 
a workshopom, na ktoré prijalo 
pozvanie vyše tridsať prednáša-
júcich. Ponuka workshopov bude 
naozaj široká a zahrnie témy viery, 
psychológie a vzťahov. 
Veľkolepý záver festivalu sa 
uskutoční na Trojičnom námestí. 
Program na hlavnom pódiu otvorí 
slovenská speváčka Simona Mar-

tausová, ktorá si svojimi textami 
a hudobným prevedením získava 
na Slovensku čoraz viac fanúšikov. 
Pokračovať budú dve zahraničné 
formácie a program druhého dňa 
festivalu uzavrie headliner Martin 
Smith (UK) so svojou kapelou. Pri 
poslednej návšteve hral Martin 
Smith pred preplneným Trojič-
ným námestím, preto aj tento rok 
organizátori očakávajú, že o jeho 
koncert bude veľký záujem. 
Lístky do XL zóny (sprievodný 
program festivalu) si môžu náv-
števníci zakúpiť na stránke fln.sk. 
Aktuálne informácie o festivale 
môžete sledovať na webstránke 
fln.sk alebo na Facebook evente 
festivalu. 

Festival Lumen opäť v Trnave 
23. ročník Festivalu Lumen s mottom History maker sa uskutoční 5. a 6. júna v historickom cen-
tre Trnavy. Okrem Trojičného námestia pripravili organizátori program aj v mestskom amfiteátri, 
kine Hviezda a na ďalších miestach.

(red)
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Bohuslava Vargová-Hábovčí-
ková, rod. Ondrušková 
(*5. december 1951 Trnava 
†2. apríl 2015 Bratislava) patrila 
k neveľkému množstvu aktivistov, 
ktorí sa snažia celú svoju energiu 
venovať rôznym projektom pre 
tých, ktorí nie sú stredobodom 
spoločnosti. Neodmysliteľne 
patrila ku Kultúrnemu združenia 
národností a etník Slovenskej 
republiky a pracovala aj v ob-
čianskom združení Multikultúra 
v nás. Jej združenie od roku 1998 
vydalo asi sedemdesiat titulov. 
Mnohé jej projekty, práca na 
rôznych divadelných a literárnych 
akciách a spolupráca s Ligou pre 
duševné zdravie, boli len jednou 
časťou jej práce. Organizovala 
medzinárodnú literárnu a výtvar-
nú súťaž Rozhľady a Medziná-
rodný umelecký festival Damiana 
Vizára a viedla aj divadlo poézie 
Rozhľady. 
Bohuslava Vargová-Hábovčíko-
vá písala prózu a poéziu a bola 
aj publicistkou. Zaiste aj preto 
vedela, aké je v dnešných eko-
nomických podmienkach zložité 
vydať knihu, nehovoriac o ľuďoch 
s duševnou poruchou, či rómskch 
autoroch. A tak hľadala rôzne 
grantové možnosti ako takýmto 
schopným spisovateľom pomôcť. 
Bohuslavu Vargovú-Hábovčíkovú 
si Trnavčania možno pamätajú 
ešte z detského divadelného sú-

boru Včielka Bzučalka, pôsobila 
aj v ochotníckom súbore na Ko-
pánke. V rokoch 1967 – 70 študo-
vala na Strednej všeobecnovzde-
lávacej škole v Trnave, potom 
novinárstvo na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave a krátko študovala 
aj v Moskve. V roku 1977 absol-
vovala na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave aj odbor knihovníctvo. 
Pôsobila v rôznych periodikách 
a od 90. rokov bola pedagogičkou 
na Katedre rómskej kultúry Peda-
gogickej fakulty Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre. Od roku 
2000, odkedy bola na invalidnom 
dôchodku, sa venovala rôznym 
projektom a aktivitám v občian-
skych združeniach.
Bohuslava Vargová-Hábovčí-
ková písala už od 70. rokov. Jej 
básne uverejnili v rámci rôznych 
spoločných projektov, naprí-
klad v roku 1974 jej vyšli básne 
v zborníku mladej poézie a prózy 
Dychtivo spolu. Pre deti napísala 
knižky Je to tak, a či tak? (1978), 
Žartovanky (1980), pre dospe-
lých Anjel stratil perie (1979). 
Ako pedagogička sa venovala 
najmä problematike rómskych 
detí. V čase vysokoškolského 
pedagogického pôsobenia vyšli 
napríklad knihy Obraz rómskych 
detí a mládeže v literatúre (1993), 
Rómska žena v literatúre (1994), 
Variácie a ponášky na rómske 
ľudové piesne (2009), pripravila 
rodinnú čítanku Rómčatá a róm-
čence (1992). Spolupracovala so 
Slovenským rozhlasom, často 
bola hostkou v rôznych projek-
toch aj v trnavskej Knižnici Juraja 
Fándlyho. V roku 2012 jej vyšla 
kniha Túl(ľ)ky s inakou, v ktorej 

hovorí o svojich rozsiahlych akti-
vitách. Pred viac ako rokom s ňou 
uverejnila Ika Kraicová rozhovor 
na stránkach Noviniek z radni-
ce v súvislosti s prezentáciou 
jej združenia v rámci projektu 
PRAK (Prednášky, Rozhovory 
a Koncerty). Vtedy Bohuslava 
Vargová-Hábovčíková hovorila 
aj o radostiach svojich filmových 
projektov: „Najväčšie potešenie 
mi robí tvorba krátkych hraných 
a dokumentárnych filmov, s kto-
rými aj zožíname medzinárodné 
úspechy. Napríklad, už po tri roky 
naše filmy Džezový kohútik; Tr-
hovisko, zdochlo psisko; Syn môj, 
nechoď do divej prérie získavajú 
ocenenia na prestížnom medziná-
rodnom filmovom festivale krát-
kych hraných filmov ne/hercov 
s mentálnym a kombinovaným 
postihnutím Mental Power Prague 
Film Festival. Napríklad, Syna 
môjho sme celého natočili v Tr-
nave, hlavne v staničnom parku 
a Kamennom mlyne,“ spomínala. 
Hudobníčka a autorka rôznych 
projektov Ika Kraicová s Bohu-
slavou Vargovou-Hábovčíkovou 
spolupracovala aj na rôznych 
ďalších projektoch. „Bobin štýl 
písania bol taký živý ako ona 
sama. Jemné kresby myšlienok, 
úsečné pointy, cit pre vystihnutie 
podstaty. Bobu som spoznala na 
Rakurse (literárno-hudobno-vý-
tvarné večery v západnom krídle 
radnice). Výborná recitátorka, 
hneď ma dostala. Zbierka Variá-
cie a ponášky na rómske ľudové 
piesne, nádherné ilustrácie. Ne-
skôr som mala možnosť spoznať 
ju aj osobne a cez jej ďalšiu 
tvorbu preniknúť do nej samej 

Dve sestry – autorky už píšu verše v inej dimenzii
Martin Jurčo, foto autor a archív KJF

Veľmi aktívne a činorodé autorky, ktoré zároveň organizovali 
mnohé stretnutia s umením, vydávali knihy, venovali sa margina-
lizovaným skupinám, a navyše boli aj sestry. Bohuslava Vargová-
-Hábovčíková a Eva Kopúnková. Obe spájala rodná Trnava a obe 
odišli z tohto sveta v túto jar. Dnes sa na nás už pozerajú z inej 
dimenzie, no ich mená budú známe aj mimo literárneho života 
nášho mesta. 
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kultúra

– bola človekom, tým ľudským. 
Obetovala sa pre iných, a i keď 
jej zdravie nebolo najlepšie, ne-
znižovala mieru láskavosti voči 
ľuďom. Vo svojej tvorbe bola sa-
mostatná a išla vlastnou cestou, 
spoliehala sa na svoje myslenie 
a cítenie, bola jedinečná. V le-
te minulého roka bola ochotná 
s nami (Romanikou) organizovať 
multikulturálne podujatie Paráda 
v rámci programu Rozmanitosť 
nadácie Milana Šimečku. Opäť sa 
potvrdilo, že je vynikajúca reci-
tátorka. Neskôr nás pozvala hrať 
na festival, ktorý organizovala. 
Chcela ešte toľko vecí dokončiť, 
no jej boľavo-šťastný život sa 
skončil náhle a prekvapivo,“ spo-
mína Ika Kraicová.

Sestru Bohuslavy Hábovčíkovej 
Evu Kopúnkovú rodenú Ondruš-
kovú (*7. október 1937 Trnava 
†23. máj 2015 Trnava) poznali 
mnohí ako učiteľku, ale aj spiso-
vateľku i textárku detských piesní. 
Vyrastala s piatimi súrodencami, 
najskôr bývali na Kopánke, ne-
skôr mali dom aj s obchodom na 
Špíglsáli. Študovala na Pedagogic-
kej fakulte UK, no aj na Karlovej 
univerzite v Prahe. Bola okresnou 
metodičkou na Okresnom pe-
dagogickom stredisku v Trnave, 
pôsobila ako učiteľka v Bratislave, 
v Suchej nad Parnou, Maduni-
ciach, v Modranke či Cíferi. Ako 
učiteľka pôsobila začas aj v Hrad-
ci Králové a v Novom Bydžove. 
Literárne činná bola už od štu-
dentských čias. Písala detskú po-
éziu do detských časopisov Zor-
nička a Včielka, neskôr aj Ohník 
a Kamarát. V roku 1973 sa stala 
zakladajúcou členkou trnavské-
ho literárno-umeleckého krúžku 
KAMA. Od roku 1974 si jej básne 
vypožičiavali autori hudobnej 
relácie Zlatá brána vysielanej 
v Československej televízii Košice 
(zhudobnili 29 jej básní, pieseň 
s jej textom Strašiak Lojzko vy-
hodnotili diváci v roku 1984 ako 
najlepšiu). „Vyzvala ma Alica 

Takáčová z košickej televízie, kto-
rá mala na starosti Zlatú bránu, 
aby som sa zapojila do písania 
textov. Našla si v Zorničke moje 
básne a zistila, že sú spevné. 
Mnohokrát ich zhudobňovali 
renomovaní skladatelia ako Ivan 
Horváth, Ali Brezovský či Milan 
Novák. Napríklad, bola som 
v kontakte s Alojzom Čobejom, 
ktorý zhudobnil básničku Kam 
sa poberám. A na základe toho 
vyšla aj neskôr moja prvá kniha 
s rovnakým názvom. Potešilo ma, 
že vždy mi zobrali všetky texty 
a pochválili ich spevnosť, dokon-
ca v 80. rokoch si sami hovorili 
témy, o ktorých by sme mali pí-
sať básničky. Potom vychádzali 
aj na LP-platniach a na každú mi 
vybrali pesničku,“ hovorila Eva 

Kopúnková pred časom v rozhla-
sovom vysielaní. 
Kuriozitou je, že na jednom 
ročníku Literárneho Kežmarku 
získala v oblasti detskej poézie 
prvé miesto, Milan Rúfus druhé 
a Ľubomír Feldek tretie. To bola 
pre ňu zaujímavá zostava. Často 
hovorila, že písať poéziu pre deti 
je relatívne ťažké, napríklad sa 
nemôže vyskytnúť gramatický 
rým. Zaiste jej pomáhalo aj to, 
že bola dlhoročná učiteľka, takže 
mala gramatiku v malíčku. 
V 80. rokoch spolupracovala 
s Československým rozhlasom 
Bratislava, pre ktorý napísala štyri 
rozhlasové hry (Dobrý sluha, zlý 
pán, Ponáhľaj sa pomaly, Zlatý 
dážď a Výrobné tajomstvo). Je 

spoluautorkou učebnice Doprav-
ná výchova, a pre základné školy 
spracovala literárnu prílohu Báje. 
Jej básne vychádzali aj v zahraničí, 
napríklad v Juhoslávii či v Maďar-
sku. Básnická zbierka Svieženky, 
hoci už bola zaradená v edícii 
vydavateľstva Mladé letá, však pre 
nepriazeň nevyšla. Podobne ako 
kniha detskej prózy Zahrajko po-
ľovníkom. Až v roku 2004 vydala 
zbierku Kam, kam, kam, kam sa 
poberám, o rok na to Abecedu 
tety Premávky. V roku 2008 Báseň 
Čarodejka, Keď si vymýšľam (2011) 
a Zvedavý krtko (2014). V rukopise 
zostala kniha detskej prózy Večer-
níčky od tety Evičky. 
Často spolupracovala s detským 
oddelením Knižnice Juraja Fán-
dlyho. „Navštevovala knižnicu 
pravidelne ako dobrá kamarátka 
detí. Niekedy prišla aj so svojimi 
dvoma handrovými pomocník-
mi – Vilkom a Evičkou, inokedy 
predstavila svoje knižky, prečítala 
z nich a porozprávala o živote. 
Svojej prívetivé slová, nabáda-
júce k čítaniu, pretavila aj do 
úvodníkov knižničného časopisu 
mladých čitateľov Čaruška. Eva 
Kopúnková sa podieľala aj na 
podpore literárnej tvorivosti, pre-
tože bola iniciátorkou a členkou 
odbornej poroty zatiaľ všetkých 
troch realizovaných ročníkov 
celoslovenskej súťaže vo vlast-
nej tvorbe začínajúcich autorov, 
ktoré Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave vyhlasuje pod názvom 
Literárny salón Trnava. Jej kritické 
i povzbudivé slová v zborníku či 
na workshope boli pre ocene-
ných určite dobrým kľúčom k ich 
ďalšiemu literárnemu smerova-
niu. Jej autorskú tvorbu nájdete 
aj v internetovom zborníku prác 
členov literárneho klubu Fórum 
humoristov. V apríli tohto roku 
sme v programe Fórum humo-
ristov: Šmikance s vajcom, kde 
vystupovala ako Gabova mama, 
predstavili jej tvorbu a najmä jej 
poslednú detskú knižku Zvedavý 
krtko,“ spomína zástupkyňa ria-
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ITF Empire Slovak Open 2015 
prilákal na trnavskú antuku 
kvalitnú účasť. Publiku sa pred-
stavili popredné tenistky najmä 
z Európy, no zastúpenie mali aj 
vzdialené krajiny Čína a Paragu-
aj. Počas deviatich dní, počnúc 
kvalifikáciou, sa v lokalite Na 
rybníku hrali dramatické duely. 
Zároveň išlo o tituly medzinárod-
ných majsteriek SR. Úspešné boli 
hráčky druhého sledu. 
Usporiadateľský štáb, pod ria-
diteľským vedením Miroslava 
Hlavnu, bezplatne ponúkol divá-
kom zhliadnutie rušných súbojov 
o body do svetového rebríčka 
WTA. Najviac (140) si ich zapísala 
do renkingu 20-ročná Danka Ko-
viničová, hoci nepatrila do nasa-
denej osmičky. Na konto Kovini-
čovej pribudlo za trnavský primát 
15.200 USD. Po záverečnej loptič-
ke finálového súboja sa natešená 
rozbehla do hľadiska areálu za 
svojou mamou. „Ešte nikdy som 
nevyhrala stotisícový turnaj,“ pre-
zradila sympatická fedcupová re-
prezentantka Čiernej Hory. Tenis 
hrá od siedmich rokov, najradšej 
na antukovom povrchu. 
Stojí za povšimnutie, že dve 
popredné zahraničné tenistky 
plynulo rozprávali po slovensky. 
Srbka Aleksandra Kruničová sa 
na dlhší čas tenisovo usadila 

v Bratislave, kým chýrna Izra-
elčanka Šahar Peerová (v januári 
2011 bola v rebríčku WTA jedenás-
ta) nezaprela v sebe, že starí rodi-
čia z maminej strany pochádzajú 
zo Slovenska. Deblistka Kruničová 
dokonca siahala na piedestál 
po boku urastenej Chorvátky 
Martičovej, lenže proti bol rusko-
-ukrajinský tandem Gasparjanová 
s Bejgelzimerovou.
Škoda len, že Slovenky poväčšine 
ťahali za kratší koniec tenisového 
povrazu. Postupom do semifinále 
štvorhry príjemne prekvapili ná-
dejné juniorky Kristína Schmiedlo-
vá (17 rokov) a Tereza Mihalíková 

(16). Vo štvrťfinále dokonca vyra-
dili najvyššie nasadený moravský 
pár Barbora Krejčíková – Renata 
Voráčová. Aj 24-ročná Bratislav-
čanka Lenka Juríková mala radosť 
zo semifinálovej miestenky. Jej 
deblovou partnerkou bola Nemka 
Anna-Lena Friedsamová. Tiež za-
ujala útočnou hrou Rebecca Šram-
ková, 18-ročná singlistka z hlavné-
ho mesta SR, hoci v 2. kole jej po 
veľkom boji zahatala postupovú 
cestu Češka Denisa Allertová (5:7, 
6:3, 6:4). 
Záverečné duely 7. ročníka  ITF tur-
naja žien v Trnave, finále dvojhry: 
Danka Koviničová (Čierna Hora) 

šport

Siedmy diel režírovala Danka Koviničová 

Víťazkou dvojhry v medzinárodných majstrovstvách SR sa stala 20-ročná tenistka 
Danka Koviničová z Čiernej Hory.

Jaroslav Lieskovský, foto: Ivan Kopčáni

Obe družstvá TC Empire Trnava, muži aj ženy, obhájili majstrovské tituly v celoštátnej 
tenisovej extralige

diteľky trnavskej Knižnice Juraja 
Fándlyho Benjamína Jakubáčová. 
Okrem tvorby pre deti vyšli Eve 
Kopúnkovej aj dve knihy spo-
mienok na jej detstvo a mladosť 
s názvami Dolámané krídla 
mladosti (2007) a Promenády 
Trnavou (2008). Jej poézia vyšla 
v mnohých zborníkoch a ča-
sopisoch a bola úspešná aj na 
niektorých literárnych súťažiach 
(Chalupkovo Brezno, Wolkrova 
Polianka a i.). Spolupracova-

la s Ligou pre duševné zdravie 
a organizáciami slabozrakých 
aj autistických detí. Napísala 
publikáciu Bola Trnava povsta-
leckým mestom? (2011), ktorú 
prezentovala aj na konferencii 
o dejinách Trnavy a bola aj člen-
kou Historicko-dokumentačnej 
komisie Oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Písala drobné tlače, 
napríklad o trnavskej posádke, 
novinové články o činnosti zväzu 

a spolupracovala pri rôznych po-
znávacích výletoch, napríklad do 
Múzea SNP. Najmä v 90. rokoch 
písala rôzne články prevažne 
s tematikou školstva a sociálnych 
vecí do Trnavského hlasu a ne-
skôr do TH Extra. 
Za svoju učiteľskú prácu bola 
Eva Kopúnková ocenená štátnym 
vyznamenaním Vzorný učiteľ 
a je nositeľkou Pamätnej medaily 
predsedu Trnavského samospráv-
neho kraja. 
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šport

Športový deň, na ktorom sa zú-
častnilo viac ako 300 športovcov, 
prišiel pozdraviť okrem iných 
aj významný hosť Ján Zachara 
– olympijský víťaz v boxe na XV. 
OH v Helsinkách v roku 1952 
(na XVI. OH 1956 v Melbourne 
sa prebojoval do štvrťfinále), 
ktorý na záver svojho príhovoru 
zdôraznil potrebu športu a rekre-
ačných aktivít pre zdravie vyso-
koškolákov. 
Na troch športoviskách – v telo-
cvični i na vonkajšom športovis-
ku V jame a v Mestskej športovej 
hale sa súťažilo v dvadsiatich 
štyroch športových disciplínach. 
Nechýbali medzi nimi napríklad 
volejbal, florbal, basketbal, bo-
dywork, stolný tenis, insanity, 
triafanie šípkami do terčíka, krú-
ženie obručou na páse, flowin, 
kľuky, šplh, skákanie cez švi-
hadlo, hod lietajúcim tanierom, 
beh na 2 000 m, petang a mnohé 
ďalšie. Lákadlom pre študentov 
bola možnosť vyskúšať si streľbu 
so vzduchovky. Táto disciplína 
sa okrem denných študentov 
najviac páčila aj študentkám 
univerzity 3. veku. Navyše boli 
k dispozícii aj stanovištia na 
meranie krvného tlaku, pulzovej 
frekvencie aj hmotnosti a masáž-
no-vibračný pás. 
Oživením akcie bola možnosť 
spoločného fotografovania 
s olympijským víťazom z OH 
Helsínk Janom Zacharom, ktorý 
tiež absolvoval športovú čin-

nosť na niektorých stanovištiach 
a rozdal viacero svojich fotografií 
aj s podpisom.
Pri všetkých športových disciplí-
nach boli vytvorené aj nové re-
kordy FSV a víťazi boli odmenení 
diplomami. Ich prezentácia aj 
s fotografiami bude vo vitríne FSV 
UCM na 4. poschodí, ktorá sa 
bude stále dopĺňať o nových víťa-
zov v ďalších ročníkoch v každom 
semestri. Tieto športové rekordy 
FSV UCM sú zároveň motiváciou 
pre ďalších študentov a zamest-
nancov na ich nové prekonávanie 
v nasledujúcich ročníkoch. 
Podujatie zaznamenalo veľký 
záujem u študentov a zamest-
nancov, ktorí vyslovili spokojnosť 
s organizáciou a chcú sa zapojiť 
i do ďalšieho ročníka. Športová 
a spoločenská akcia zároveň 

prispela k bližšiemu zoznámeniu 
mnohých študentov, k možnosti 
prezentovať sa pred svojimi spo-
lužiakmi dobrými športovými 
výkonmi i k motivácii spraviť 
niečo pre svoje zdravie. 
Hlavný organizátorom bolo 
Centrum športových aktivít FSV 
UCM, ktorého členovia – vyso-
koškolskí pedagógovia sa snažia, 
aby si študenti osvojili správanie 
fair play, ktoré zdôrazňuje sna-
hu a vôľu konať čestne, slušne 
a poctivo. Športový deň zároveň 
oživil myšlienku starogréckej 
kalokagathie hlásajúcej ideál 
harmonického súladu a vyváže-
nosti fyzickej a duševnej stránky 
človeka. A práve túto filozofiu 
spoločne podporujeme a presa-
dzujeme na akademickej pôde 
FSV UCM v Trnave. 

Športový deň vysokoškolákov FSV UCM 
Na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave sa 29. apríla 
uskutočnil 3. ročník Športového dňa FSV UCM, počas ktorého študenti a zamestnanci univerzity 
zažili deň plný športových súťaží a disciplín.

Marián Merica, Fakulta sociálnych vied UCM, foto: Ivan Kopčáni

– Margarita Gasparjanová (Rusko) 
7:5, 6:3; finále štvorhry: Julia Bejgel-
zimerová, Margarita Gasparjanová 
(3. nasadený pár, Ukrajina / Rusko) 
– Aleksandra Kruničová, Petra Mar-
tičová (turnajové štvorky, Srbsko / 
Chorvátsko) 6:3, 6:2. 

Vrcholnému turnaju žien z ce-
loslovenskej termínovej listiny, 
premiérovo s dotáciou 100-tisíc 
dolárov, predchádzala extraliga 
dospelých. V oboch tímových 
súťažiach SR zopakovali mi-
nuloročné prvenstvá naše ko-

lektívy. Muži TC Empire vyhrali 
finálovú drámu na kurtoch 
Slávie Agrofert STU Bratislava 
4:3, kým ženy toho istého tr-
navského klubu v záverečnom 
súboji zvíťazili doma nad TK 
Nitra 4:1. 
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Jaroslav Lieskovský, foto: portál tk

šport

Mestská hala na Rybníkovej bude 
patriť cez prvý júnový víkend me-
dzinárodnému festivalu v športo-
vej gymnastike. Pôjde o dvadsiatu 
ôsmu kapitolu. Začne sa v sobotu 
6. júna o 13.30 h slávnostným de-
filé všetkých výprav. Po úvodnom 
nástupe dostane zelenú o 13.45 h 
už 47. edícia Pohára starobylej Tr-
navy pre žiačky ročníkov narode-
nia 2002 – 2004. Ide o najstaršiu 
gymnastickú súťaž na Slovensku. 
Ouvertúru mala na jar 1969. Kon-
frontáciu štrnástich dvojíc vlani 
vyhrali dievčatá CSKA Moskva.

Hlavný blok prvého súťažného 
dňa dostane priestor o 17.00 
h. Diváci uvidia štvorboj žien 
a junioriek. Pred rokom v ňom 
triumfovala skúsená azerbajdžan-
ská gymnastka Anna Pavlovová. 
Bývalá ruská reprezentantka má 
vo vitríne dve bronzové medaily 
z aténskych OH 2004. V Trnave 
sa naostatok predstavili súťažia-
ce z desiatich krajín. Tohtoročné 
záverečné finále na jednotlivých 
náradiach už podľa zvyklosti 
zaplní palubovku trnavskej MŠH 
ďalší deň dopoludnia, v nedeľu 7. 

6. od desiatej hodiny. Hoci v ča-
se uzávierky júnových Noviniek 
z radnice ešte štartová listina 
MM-SR 2015 nemala definitívnu 
podobu, podľa doterajších prihlá-
šok možno usudzovať, že skalní 
trnavskej gymnastiky si opäť raz 
prídu na svoje. 
Okrem medailových pôct, ktoré 
chystá pre najlepšie pretekárky 
Slovenská gymnastická federá-
cia, odmenia usporiadatelia aj tri 
najlepšie zostavy ako Memoriály 
Jána Nováka st., jeho manželky 
Heleny a Vojtecha Schöna. 

Začiatkom predošlého mesiaca 
sa na východe Slovenska zrodila 
maratónska senzácia. Absolútnym 
víťazom 31. ročníka Zemplínske-
ho maratónu v Michalovciach, za 
účasti 61 mužov a žien, sa stal 
47-ročný Trnavčan Tomáš Kopčík. 
Trať okolo Zemplínskej šíravy, dlhú 
klasických 42 195 metrov, prebehol 
za 2:41:09 h. Na jeho štíte zostal aj 
najväčší favorit, skvelý Paul Kiprop 
z Kene (* 5. 2. 1980). Cieľové stop-
ky ukázali vyše štvorminútovú stra-
tu afrického vytrvalca na víťazného 
matadora zo slovenského Ríma.
Zahraničnú megahviezdu odsunul 
Kopčík z vedúcej pozície necelé tri 
kilometre pred cieľom. Horúcemu 
kenskému favoritovi teda stačilo 2:
45:26 h iba na strieborný stupie-
nok. Nuž, aj majster tesár sa občas 
utne. „Keď som Afričana v záve-
rečnom stúpaní obiehal, bolo na 
ňom vidno, že prežíva krízu. Mne 
sa vyplatilo rovnomerné rozloženie 
síl,“ skromne komentoval prekva-
pujúci víťaz z Trnavy, profesionálny 
maratónec v rýdzo amatérskych 
podmienkach.

Tomáš Kopčík má na svojom konte 
28 maratónskych behov. Ani raz sa 
nevzdal. Debut si odkrútil v októbri 
2006 na okruhu pod Malými Kar-
patmi. Tieto domáce preteky o päť 
rokov celkovo vyhral (2:42:35). Je 
mu ľúto, že trnavský MKM, svojho 
času tretí najmasovejší spomedzi 
troch desiatok klasických mara-

tónov v ČSSR, už patrí minulosti. 
Začiatkom októbra 2013 zdolal 
košický MMM, najstarší maratón 
v Európe, doteraz najrýchlejšie, za 
2:39:06 h. „Rovnako si cením aj 
ostatný michalovský výkon. Veď 
v Košiciach je rovinatý profil, kým 
Zemplínsky maratón sa beží na 
zvlnenej trati,“ dodal Kopčík. 

Maratónska senzácia: 47-ročný Trnavčan 
Tomáš Kopčík prvý v Michalovciach! 
Hviezdny kenský vytrvalec Paul Kiprop dobehol na striebornej pozícii s vyše štvorminúto-
vým odstupom 

Trnavčan Tomáš Kopčík s víťazným vencom na krku vbieha do cieľa Zemplínskeho 
maratónu 2015 v Michalovciach.

Gym-festival 2015 znova medzinárodne
Pohár starobylej Trnavy pre dvojčlenné družstvá žiačok už štyridsiaty siedmy raz

Jaroslav Lieskovský
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šport

Štvorťažka na diagrame je v po-
radí už šiestym originálom v na-
šej stálej šachovej rubrike. Poslal 
nám ju popredný šachový skla-
dateľ z Veľkého Kýra pri N. Zám-
koch, o ktorom sme už podrob-
nejšie písali v NzR č.8/2012 pri 
príležitosti jeho 70. narodenín. Aj 
napriek svojmu pokročilému se-

niorskému veku je stále kompo-
zične aktívny. Takmer denne má 
na stole šachovnicu s figúrami 
a skladá šachové problémy pre 
riešiteľov. Zložil a uverejnil ich 
už viacej ako 1 500 za päťdesiat 
rokov. V Albumoch FIDE alebo 
tiež Zlatej knihe kompozičného 
šachu, čo je výber najlepších ša-

Hrajte kráľovskú hru 
s Novinkami z radnice
Skladba č. 27, Zoltán Labai, Originál pre NzR, Mat 4. ťahom (4 – 2)

GK

 

 DŽOGING – Multižánrový 
festival Trnavská 13 druhý raz 
poteší aj milovníkov vytrva-
lostného behu. Štart príde na 
rad v piatok 12. júna o 19.05 h 
v areáli AŠK Slávia. Minuloročná 
premiéra prilákala 243 bežcov 
a bežkýň rôzneho veku či vý-
konnosti. Najviac sa vydarila 
domácej dvojici Lukáš Záhorec 
– Romana Komarňanská. Tiež 
teraz sa pobeží 13 km po cestách 
a chodníkoch rôzneho povrchu 
(70 % asfalt, 30 % terén), chýbať 
nebudú ani historické zákutia 
starobylej Trnavy.
 CYKLISTIKA – Dvadsiata prvá 
kapitola TCL-ky, nad ktorou má 
záštitu primátor mesta Trnavy, 
pokračuje tento mesiac ďalšími 
tromi časťami. Jazdiť sa budú 
v stredu 3., 10. a 17. júna od 17.30 
h. V prvom prípade sa pelotón 
stretne na štarte za Košolnou, 
v druhom pôjde o časovku 
do vrchu na 5,5 km (zraz pred 
Strednou zdravotníckou školou 
v Modre-Harmónii) a napokon si 
výkonnostní aj rekreační cyklisti 
dajú zraz pri Dolnom Dubovom. 
Trnavskú cyklistickú ligu 2015 
organizuje tamojšie Občianske 
združenie Cyklisti.
 TENIS – Z júnových pozvánok 
sa núka do pozornosti predo-
všetkým ITF Slovakia Open 2015. 
Pôjde o 22. ročník medziná-
rodného turnaja vozičkárov. Na 
antukových kurtoch TC Empire sa 
obdivuhodní tenisti predstavia od 
18. do 21. júna. Vlani si v Trnave 
naplnil singlový hetrik popredný 
francúzsky tenista Frédéric Cat-
tanéo. Okrem dvojhry uspel aj 
v deblovom zápolení, kde mu bol 
partnerom Alfie Hewett z Veľkej 
Británie. Medzi ženami získalo 
víťazné poháre trio Emmy Kaise-
rová (USA, dvojhra), Polina Šaki-
rovová (Rusko) a Michaela Spaan-
straová (Holandsko, štvorhra).                                     

(lies) 

Šport
v skratke

Jaroslav Lieskovský, foto: Petra Bašnáková

GP Tyrnavia vo veľkom štýle
Počas dvoch dní sa divákom predstavilo 390 súťažných párov, 
najcennejšie šerpy patrili tanečníkom z Česka a Maďarska 
Ďalší ročník vrcholného trnavského 
festivalu v tanečnom športe je mi-
nulosťou. Sedemnáste dejstvo po-
pulárneho sviatku Grand Prix Tyr-
navia privítalo v sobotu 199 dvojíc 
a o deň neskôr ich prišlo 191. Teda 
dovedna 390 párov rôznych veko-
vých či výkonnostných kategórií. 
Záštitu nad jednou z vrcholných 
športovo-spoločenských akcií 
do vienka 777. výročia povýšenia 
Trnavy na slobodné kráľovské 
mesto prevzal jeho primátor Peter 
Bročka. Medzinárodnú prehliadku 
tanečného majstrovstva opäť raz 
pripravili nadšenci z dvoch centier, 
KTC a TTC, veľmi dôsledne. Štábu 
velil spoluzakladateľ podujatia 
Miroslav Balún. Ako uviedol pre 
náš mesačník, spokojnosť divákov 
a kvalitné výkony súťažiacich boli 
pre organizačný výbor tou najkraj-
šou odmenou za niekoľkotýždňovú 
drinu okolo GPT.
V hlavných súťažiach sa rozdávali 
body do svetového rebríčka WDSF 
Open. V dynamickej latine sa me-
dzi elitou predstavilo 26 dospelých 
párov, kým elegantný štandard 
oslovil o štyri dvojice menej. Ich 
kumšt hodnotil rozhodcovský zbor 
z deviatich štátov: ČR, Grécka, Litvy, 
Maďarska, Poľska, Rakúska, Ru-
munska, Talianska a SR.
Piedestál v latinskoamerických 

tancoch pripadol českým reprezen-
tantom Tomášovi Gálovi a Markéte 
Dostálovej. Strieborní boli slovenskí 
účastníci Jaroslav Oboňa – Domi-
nika Rošková (TŠK Stella Žiar nad 
Hronom), bronzový stupienok ob-
sadili rakúski tanečníci Sebesi Hu-
nor – Jaroslava Huberová. V štan-
dardných tancoch si odniesli víťaz-
nú šerpu maďarskí hostia Bertalan 
Hegyes – Violetta Kisová. Partnerov 
na stupni najlepších mali v poľskom 
páre Mateusz Zakrzewski – Jolanta 
Krasiňska (2. miesto) a vo fínskom 
tandeme Anton Kurttila – Nina An-
dersonová (3.). Z domácich klubov 
sa predstavili v najlepšom svetle 
(ôsma a siedma priečka) členovia 
KTŠ Tyrnavia, Adam Brešťanský 
s Eliškou Lenčešovou. 
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KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/
5512913, 033/5512 911, 
www.zsmuzeum.sk 

EXPOZÍCIE .............................
Archeológia, Gotická Trnava, Dejiny 
Trnavy, Umelecké remeslo v Číne 
a Japonsku, Kampanologická expo-
zícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slovenska, 
Príroda Malých Karpát, Krása zašlých 
čias, Štefan Cyril Parrák – pocta krá-
ľovi zberateľov, Sakrálne pamiatky

VÝSTAVY ..................................

 DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA 
A TRNAVA
Výstava k 70. výročiu ukončenia 
II. svetovej vojny – do 30. 11. 
2015
 SUPRAŠLIANSKY KÓDEX
výstava starobulharskej pamiatky 
z 10. storočia – do 1. 11. 2015 
 EVEREST
výstava prevzatá zo Slovenského 
olympijského a športového mú-
zea v Bratislave – do 30. 6. 2015
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava 
– do 28. 2. 2016

 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
František Matoušek, ornitológ 
a prvý riaditeľ múzea, 110 výro-
čie narodenia
PODUJATIA ..............................

 20. júna o 14.00 h 
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL 
– KURZ MODROTLAČE 
CYKLUS PREDNÁŠOK ............
 STOROČIE MÓDY NA TR-
NAVSKÝCH FOTOGRAFIÁCH 
1880 – 1980
Prezentácia fotografií s komen-
tárom PaedDr. Simony Jurčovej 

Západoslovenské múzeum

chových skladieb sveta za určité 
obdobie, získal v r. 1914 – 2009 
presne 41,59 boda (v rebríčku 
slovenských šachových skla-
dateľov podľa počtu bodov bol 
na 4. priečke) a v rokoch 2010 
– 2012 presne 6,75 b. Celkovo 
teda nazbieral (do r. 2012) 48,34 
b. Šachovým skladbám, v kto-
rých je počet ťahov väčší ako tri, 
sa hovorí, že sú to mnohoťažky. 
Pri riešení miniatúrky, kde počet 
kameňov nie je väčší ako sedem 
(4+2=6), si treba dať pozor na 
tematické pokusy: 1.Je1? a 1.Je3?, 
ktoré nevedú k cieľu. Biely začne 
a dá mat najneskôr 4. ťahom.
Riešenie koncovky Treybal vs. 
Bogoljubov: 31.Vd2! V:d2 (31. 
- Vef8 32.V:f2 V:f2 33.Se6 Jd3 
34.Vd5 g3 35.h:g3 Jc5 36.Sh3 Va2 
37.a4 Je4+ 38.Kd4 Vd2+ 39.Ke5 
Ve2 40.Kf4 Vf2+ =)
32.K:d2 Jd7 33.J:g4 a6 34.Vb4 Jc5 
35.Jf2 Ve7 36.Jg4 a5 37.Vb5 Se8 
38.V:c5+ b:c5 39.Jf6 Sg6 40.Sf3 
Kd6 41.Jd5 = (32. - Vd8 33.c5 Se8 
34.Vb4 Sf7 35.c:b6+ a:b6 36.Vd4 
Jc6 37.Vd3 Je5 38.Vd4 Jc6 s po-
zičnou remízu opakovaním ťahov, 
ale po: 32. - a6 33.Vb4 Vf8 34.c5 
Vf2+ 35.Kd1 b:c5  36.Vb7+ Kd8 
37.Vb6 Sh5 38.Vb8+ Ke7 39.Vb7+ 
Kf6 40.V:h7 Kg5 41.g3 V:h2 
42.Vc7 Vh3 43.Jf1 Sg6 44.V:c5 Kf6 
45.Sg2 Vh7 46.Je3 Vd7+ 47.Vd5 

V:d5+ 48.J:d5+ Kg5 49.Kd2 Jf3+ 
50.Kc3 s výhodou bieleho a tiež aj 
po: 32. - Vf8 33.Se6 Vf2+ 34.Kc3 
g3 35.h:g3 Jd3 36.Sf5 Jc1 37.Jd5+ 
Kb7 38.S:g6 h:g6 39.Jf4 Ja2+ 
40.Kd4 Vd2+ 41.Ke3 Vb2 42.Jd3 
V:g2 43.Vg5 +-). Nech bola táto 
koncovka tichou spomienkou na 
dávnu slávu šachových turnajov 
v kúpeľnom meste Piešťanoch 

a súčasne aj českého šachistu 
Karola Treybala, ktorého život sa 
predčasne skončil v rukách ne-
meckého kata. Jeho blízka rodina 
si vysoko váži, že sme v našom 
mesačníku uverejnili záver jeho 
partie ako spomienku na neho 
a vyžiadala si štvrté tohtoročné 
číslo NzR na uloženie do rodinné-
ho šachového archívu. 

šport
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pozvánky

na objednanie do 30. 6. 2015 pre 
skupiny nad 20 osôb. Vstupné 
podľa platného cenníka vstupov 
do múzea

DOM HUDBY 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9. 
ut. – pia. 8.30 – 12.30 h na objednanie 
13.00 – 14.30
so. – ne. 11.00 – 17.00 h
Prosíme, ohlasujte návštevy cez pracov-
né dni u lektorov v hlavnej budove na 
tel .č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE ...............................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny Cirkevného 
hudobného spolku, 
Dvorana slávy dobra

VÝSTAVY .................................
 POZNÁTE HUDOBNÉ NÁ-
STROJE?
Výstava potrvá do 31. 3. 2016
 BRADLAN
Výstava k 85. výročiu trnavského 
speváckeho zboru

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9.
ut. – pia. 8.30 – 12.30 h 
13.00 – 15.00 na objednanie
so. – ne. 11.00 – 17.00 h
Prosíme, ohlasujte víkendové návštevy 
cez pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel .č. 033/ 5512 913

 WILLIAM SCHIFFER 
Život a dielo sochára a medailéra
 ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO 
DOBA
Výstava k 200. výročiu narodenia 
– od 2. 6. do 30. 11. 2015
 SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLO-
VENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2015

tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk

 11. júna o 18.00 h v Kopplo-
vej vile

MONIKA A BOHUŠ KUBIN-
SKÍ: IMAGINE
Vernisáž prierezovej výstavy so-
chárskou a maliarskou tvorbou 
manželov Kubinských. Expozí-
cia mapuje obdobie rokov 1992 
– 2015 s akcentom na najnovšie 
diela.
Kurátor: Roman Popelár
Trvanie výstavy: do 16. 8. 2015

Stále expozície GJK v Trnave:
 JÁN KONIAREK (1878 
– 1952)
Zakladateľ moderného sloven-
ského sochárstva – stála expozí-
cia sochárskej tvorby 
 KLENOTY DOMOVA – slo-
venské klasické umenie 20. sto-
ročia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel z kolekcie portrétneho 
žánru reprezentujúce vývoj por-
trétneho maliarstva od konca 18. 
storočia po súčasnosť zo zbierok 
GJK

AKCIE / AKTIVITY .................
 ART Laboratórium 2015
V priestoroch Galérie Jána Ko-
niarka sa uskutočňujú tvorivé 
dielne a výtvarná tvorba nielen 
k aktuálnym výstavám pre MŠ, 
ZŠ, SŠ podľa záujmu škôl
 20. júna o 19.30 h 
v Kopplovej vile
PechaKucha Night vol. 15

 POĎ, BUDEM TI ČÍTAŤ! 
1. týždeň čítania deťom v Sloven-
skej republike pod záštitou pre-
zidenta SR Andreja Kisku v rámci 
projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA 
DEŤOM v záhrade knižnice
 1. júna o 10.00 h Danuša Dra-
gulová Faktorová, spisovateľka, 
a Daniela Ondreičková, ilustrá-
torka
 2. júna o 10.00 h Adela Ba-
nášová, moderátorka a spiso-
vateľka, Július Bartek, nevidiaci 
knihovník
 3. júna o 10.00 h TRNAVA 
ČÍTA DEŤOM

Ing. Pavol Tomašovič, vedúci 
kancelárie primátora, hovorca 
Mesta Trnavy, spisovateľ
MgA. Viera Kučerová, prezident-
ka OZ CSČD, herečka, dramatur-
gička 
Miroslava Varáčková, spisovateľ-
ka, a ďalší
Programom bude sprevádzať 
Mgr. Ivana Janáková, CELÉ SLO-
VENSKO ČÍTA DEŤOM
 3. júna o 14.00 h na Detskej 
klinike Fakultnej nemocnice v Tr-
nave
 3. júna o 13.30 h Oľga Kohúti-
ková Štefaničková, autorka háda-
niek a kníh pre deti 
 4. júna o 10.00 h Oksana Lu-
komska, ilustrátorka
 4. júna o 13.00 h Babičky číta-
jú deťom
 5. júna o 10.00 h Andrea Gre-
gušová, spisovateľka
 5. júna o 15.00 h Ján Mička, 
filatelista
 15. júna o 16.30 h v hudob-
nom oddelení, Ul. M. Schnei-
dera Trnavského 5 
UKÁŽEME, ČO SME SA NA-
UČILI – koncert klavírnej triedy 
žiakov ZUŠ M. Schneidera Trnav-
ského 
 18. júna od 9.00 do 15.00 h 
v oddelení pre deti 
a pobočkách
ČÍTAJME SI... 2015
7. ročník čitateľského maratónu 
a pokus o prekonanie sloven-
ského rekordu v počte čítajúcich 
detí. Hlavný organizátor: Linka 
detskej istoty SV UNICEF 
 18. júna o 17.00 h v čitárni
PANTEÓN MALÉHO RÍMA
Pokračovanie rozhovorov s tr-
navskými osobnosťami o meste 
i živote v ňom. Hosťami Petra 
Horvátha a Pavla Tomašoviča 
budú prvý ponovembrový primá-
tor mesta Imrich Borbély a legen-
dárny futbalista Jozef Adamec. 
Hudobný hosť: Peter Radványi  
 30. júna o 13.00 h 
v oddelení pre deti
KINO PRE NEVIDIACICH 
A SLABOZRAKÝCH

Knižnica J. Fándlyho

Galéria Jána Koniarka 
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Premietanie filmu s audiokomen-
tárom. Spoluorganizuje Sloven-
ská knižnica pre nevidiacich Ma-
teja Hrebendu v Levoči. Vstup len 
pre nevidiacich a slabozrakých
 24. – 30. júna od 8.00 do 
18.00 h, v sobotu od 8.00 do 
12.00 h v čitárni
LETNÁ BURZA KNÍH 
v spolupráci s Krajskou 
pobočkou Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc. Príďte 
si vybrať z vyradených 
a darovaných kníh. Za 
symbolickú sumu podporíte 
nákup nových kníh. Zo všetkých 
návštevníkov burzy vyžrebujeme 
v piatok troch šťastlivcov, ktorí 
získajú od knižnice nové knižné 
tituly. Žrebovanie: 30. 6. 2015 
o 15.00 h 

VEĽKÁ SÁLA ...........................
 1. pondelok 10.00 TRAJA 
TUČNIACI 
 2. utorok 10.00 ZLATÝ KĽÚ-
ČIK 
 3. streda 19.00 ČIERNA KO-
MÉDIA 
 4. štvrtok 19.00 BÁBKA 
 5. piatok 18.00 KONCERT 
SPEVOKOLU BRADLAN
 6. sobota 19.00 TRI LETUŠ-
KY V PARÍŽI 
 8. pondelok 19.00 BOŽÍ 
VTÁK 
 10. streda 19.00 MANDRA-
GORA 
 11. štvrtok 10.00 ZLATÝ 
KĽÚČIK 
 18. štvrtok 10.00 Robert 
Louis Stevenson: OSTROV PO-
KLADOV –verejná generálka
 19.00 Robert Louis Steven-
son: OSTROV POKLADOV 
– predpremiéra
 19. piatok 19.00 Robert Lou-
is Stevenson: OSTROV POKLA-
DOV – premiéra
 21. nedeľa 16.00 
 OSTROV POKLADOV 
 22. pondelok 18.00 ABSOL-
VENTSKÉ VYSTÚPENIE ŽIA-

KOV ZUŠ Trnava – tanečný 
odbor 
 23. utorok 10.00 ZMIERE-
NIE alebo DOBRODRUŽSTVO 
PRI OBŽINKOCH 
 26. piatok 10.00 OSTROV 
POKLADOV 

ŠTÚDIO ..................................
 4. štvrtok 10.00 TRNAVSKÁ 
SKUPINA alebo VISELI SME 
ZA NOHU Z KOLOTOČA
 4. štvrtok 19.00 BÁBKA
...............................................  
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

Hlavná 17, fb.com/artklubtrnava, 
artklub@gmail.com, 0948 393 290 

 3. júna o 18.00 h TÓNY ŽI-
VOTA
Pozvánka na liečivú zvukovú spr-
chu pomocou vibrafónu, hudob-
ného nástroja, ktorý je ladený 
v starobylých solfeggio frekven-
ciách v spojení so šamanským 
bubnom. Tieto tóny účinne vy-
laďujú energetický systém nášho 
tela, prebúdzajú bunkovú a ge-
netickú pamäť do jej pôvodnej 
čistoty a tým spúšťajú samolie-
čiaci proces v našom organizme. 
Súčasťou bude i ochutnávka ča-
jov, vegánska večera a workshop 
výroby peňaženiek z použitých 
tetrapakových škatúľ 
 10. júna o 19.00 h 
AUTORSKÉ ČÍTANIE: Klaudia 
Dočekalová, Jarka Mejia, Mirka 
Ábelová, Michal Pivarči, Tomáš 
Priehradný 

 3. júna o 10.00 h 
na MAŠ A. Hajmássyho 
ATLETIKA – Majstrovstvá Trnav-
ského kraja základných škôl 
 4. júna o 9.00 h na Streleckej 1

BEZPEČNE NA CESTÁCH – ná-
učné prednášky, besedy, názorné 
ukážky, atrakcie a iné
 5. júna o 10.00 h 
v MAMA klube na Limbovej 
Deň zdravia s MAMA KLUBOM 
– prednášky, cesta zdravia, súťa-
že v rámci podujatia 7 dní zdravia 
 6. júna o 9.00 h 
na Streleckej 1
TURISTA ROKA – vyhodnote-
nie celoročnej turistickej súťaže 
žiakov ZŠ
 9. júna o 10.00 h 
na Streleckej 1 
ZDRAVIE S KALOKAGATIOU 
– prednášky, súťaže, cesta zdra-
via, ochutnávky zdravých jedál 
a podujatia pre deti a dospelých 
v rámci 7 dní zdravia
 12. júna o 9.00 h 
na Streleckej 1 
TARZAN – športovo-zábavná 
súťaž pre družstvá žiakov I. stup-
ňa ZŠ
 16. júna o 13.30 h 
na Streleckej 1
Slávnostné VYHODNOTENIE 
SÚŤAŽÍ vo vlastnej literárnej 
tvorbe a školských časopisov
 17. júna o 16.00 h 
na Streleckej 1
UKONČENIE KRÚŽKOVEJ 
ČINNOSTI – vystúpenia detí zo 
záujmových útvarov, nafukovací 
hrad, súťaže a občerstvenie
 30. júna o 15.00 h 
v Ružovom parku
HURÁ PRÁZDNINY – koncert 
skupiny BOOM, spevácke vystú-
penia, nafukovacie atrakcie a sú-
ťaže pre deti i dospelých

 1. 6. od 9. do 18.00 h DOB-
ROVOĽNÍCI DEŤOM – aktivity 
TMC, hry, zábava na Trojičnom 
námestí ku Dňu detí – MC za-
tvorené
 2. 6. o 9.00 h HUDOBNÁ 
ŠKOLA YAMAHA, Robik – pre 
deti do 18 mes. 
10.00 PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE 
– ukončenie kurzov

ArtKLUB

Trnavské maerské centrum

Kalokagatia

pozvánky

Divadlo Jána Palárika
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17.00 h CVIČENIE PO PÔRODE 
– nahláste sa vopred
18.00 h CVIČENIE PRE ŽENY 
vlastnou váhou pravidelne v uto-
rok a štvrtok
19.00 h CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
– nahlasovanie 0911 088 078
 3. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre mamy
9.30 h CVIČENIE NA FITLOP-
TÁCH pre matky s deťmi
 4. 6. od 9. do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR 
MC
18.15 h CVIČENIE PRE ŽENY 
vlastnou váhou pri hudbe
 5. 6. o 10.00 h SPIEVANKY 
– stretnutie pri gitare pre naj-
menších
 8. 6. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – zdobíme servítkovou 
technikou
15.30 – 18.00 h OTVORENÁ 
HERŇA A DVOR MC
 9. 6. od 9. do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR 
MC
 10. 6. o 9.30 h CVIČENIE 
NA FITLOPTÁCH pre matky 
s deťmi 
10.30 h ZÁSADY SPRÁVNEHO 
STRAVOVANIA V RODINE – ako 
variť zdravšie, čo radšej v strave 
obmedzovať, zdravšie alternatí-
vy tradičných jedál, prednáška 
s diskusiou – vedie Mgr. Júlia 
Jindrová
 11. 6. od 9. do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR 
MC
 12. 6. od 9. do 12.00 h BRI-
GÁDA NA DVORE MC, na-
tieranie plota, prosíme oteckov 
a mamičky o pomoc. Varovanie 
detí a malé občerstvenie zabez-
pečené, možnosť získania voľ-
ných vstupov
 13. 6. od 9.30 do 12.00 h 
BLŠIE TRHY – letná burza det-
ského a tehotenského ošatenia 
a detských potrieb
 15. 6. od 9. do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR 
MC aj popoludní od 15.30 do 
18.00 h

 16. 6. od 9. do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA 
A DVOR MC
 17. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre mamy s Mgr. Má-
riou Durcovou
9. – 12.00 h BRIGÁDA NA DVO-
RE MC – sadenie okrasných 
drevín, úprava záhrady. Varo-
vanie detí a malé občerstvenie 
zabezpečené, možnosť získania 
voľných vstupov
 18. 6. od 9. do 12.00 h 
BRIGÁDA NA DVORE MC 
– sadenie okrasných drevín, 
úprava záhrady 
 19. 6. o 10.00 h SPIEVANKY 
– hudobné stretnutie pri gitare 
pre najmenších
10.30 h RECEPTÁRIK spojený 
s ochutnávkou – ovocný koláč
 22. 6. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – vyrábame čelenky 
do vlasov
15.30 – 18.00 h OTVORENÁ 
HERŇA A DVOR MC
 23. 6. od 9. do12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR 
MC
 24. 6. o 8.30 h GITAROVÝ 
KRÚŽOK pre mamy
16.00 h GRILOVAČKA – rodinné 
popoludnie plné hier a zábavy, 
marionetové divadielko Ako sa 
Jano s drakom porátal (hrá diva-
dlo Animare Silva), občerstvenie, 
hry, spievanie pri gitare, pekná 
tombola – vstupenky v pred-
predaji do 22. 6.
 25. 6. od 9. do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR 
MC
 26. 6. o 10.00 h DOJČENIE 
A ZÚBKY – základy hygieny 
prvých zúbkov, dojčenie a for-
movanie chrupu 
 29. 6. od 9. do 12. h OTVO-
RENÁ HERŇA A DVOR MC aj 
od 15.30 do 18.00 h
 30. 6. od 9.00 do 12.00 h 
OTVORENÁ HERŇA A DVOR MC

 1. 6. o 17.30 h DIVOKÁ DVOJ-
KA
19.30 h SAN ANDREAS
 2. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h JE VYSOKÝ MUŽ ŠTAST-
NÝ?
20.00 h SAMBA
 3. 6. NEPREMIETAME
 4. 6. o 17.30 h ŠPIÓN – sloven-
ská premiéra
19.45 DIEŤA 44 – slovenská pre-
miéra
 5. 6. FESTIVAL LUMEN
 6. 6. FESTIVAL LUMEN
20.00 h DIEŤA 44
 7. 6. o 13.30 h HURÁ 
NA FUTBAL
 15.30 h HURÁ NA FUTBAL
17.30 h SEDEM ZHAVRANELÝCH 
BRATOV
19.30  h ŠPIÓN
 8. 6. o 17.00 h DIEŤA 44
19.30 h ŠPIÓN
 9. 6. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h JACK SA CHYSTÁ 
VYPLÁVAŤ
20.00 h STÁLE SPOLU
 10. 6. o 17.00 h ŠPIÓN
19.00 h CESTOVATEĽSKÉ KINO: 
TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA
 11. 6. o 17.30 h JURSKÝ SVET 
– 3D – slovenská premiéra
19.30  h VINCENTOV SVET 
– slovenská premiéra
 12. 6. o 16.00 h HURÁ NA 
FUTBAL
18.00 h JURSKÝ SVET – 2D
20.00 h INSIDIOUS: KAPITOLA 3
 13. 6. o 19.00 h VINCENTOV 
SVET
21.00  h INSIDIOUS: KAPITOLA 3
 14. 6. o 15.30 h HURÁ NA 
FUTBAL – 2D
17.30 h JURSKÝ SVET – 2D
19.30 h VINCENTOV SVET
 15. 6. o 17.30 h JURSKÝ SVET 
– 2D
19.30 h INSIDIOUS: KAPITOLA 3
 16. 6. FILMOVÝ KLUB NA-
OKO
18.00 h KLIP
20.00 h DIOR A JA

Kino Hviezda

pozvánky
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Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 1. júna od 9.00 do 18.00 h 
na Trojičnom námestí
DOBROVOĽNÍCI DEŤOM
(v prípade nepriaznivého počasia 
v Mestskej športovej hale)

 3. júna o 18.00 h 
v ArtKlube na Hlavnej 17
TÓNY ŽIVOTA – liečivá hudob-
ná sprcha pomocou vibrafónu 
ladeného v starobylých solfeggio 
frekvenciách v spojení so šaman-
ským bubnom. Súčasťou bude  
ochutnávka čajov, vegánska 
večera a workshop výroby peňa-
ženiek z použitých tetrapakových 
škatúľ

 5. a 6. júna na Trojičnom 
námestí, v mestskom amfiteát-
ri a kine Hviezda 
FESTIVAL LUMEN 2015 – me-
dzinárodný festival gospelovej 
hudby

 11. júna o 18.00 h 
v Galérii Jána Koniarka
MONIKA A BOHUŠ KUBINSKÍ: 
IMAGINE
Vernisáž prierezovej výstavy so-

chárskou a maliarskou tvorbou 
manželov Kubinských. Expozí-
cia mapuje obdobie rokov 1992 
– 2015 s akcentom na najnovšie 
diela. Kurátor: Roman Popelár

 13. júna od 9.00 do 17.00 h 
na Kapitulskej ulici
TRNAVSKÝ RÍNEK – obľúbený 
mestský trh vám ešte pred letný-
mi prázdninami spríjemní jeden 
sobotný deň. Môžete sa tešiť 
na krásne hand-made výrobky, 
produkty od lokálnych výrobcov 
a predajcov, dobré jedlo a celo-
denný program pre veľkých aj 
malých

 14. júna o 20.00 h v Bazilike 
sv. Mikuláša
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 
2015
CUORE BAROCCO – mladý 
súbor starej hudby
Musica da chiesa – Stabat Mater
A. Caldara, D. Speer

 16. júna o 17.00 h 
v západnom krídle radnice
SÚĎ MA A SKÚŠAJ – vernisáž 

výstavy fotografií Michala Fuliera, 
ktoré vznikli pri výrobe rovno-
menného dokumentárneho filmu 
vypovedajúceho o zle, ktoré bolo 
na rehoľných sestrách spáchané 
v rámci tzv. Akcie R v 50. rokoch 
20. storočia. Výstava bude otvo-
rená do 15. júla každú stredu 
a nedeľu od 15.00 do 18.00 h. 
Organizované skupiny môžu 
požiadať o vstup aj v inom čase, 
treba sa však ohlásiť minimálne 
dva pracovné dni vopred telefo-
nicky na číslach 033/32 36 351 
a 033/32 36 159 alebo e-mailom 
na adrese michal.zitnansky@tr-
nava.sk

 18. júna o 17.00 h 
v Knižnici Juraja Fándlyho
PANTEÓN MALÉHO RÍMA
Pokračovanie rozhovorov s tr-
navskými osobnosťami o meste 
i živote v ňom. Hosťami Petra 
Horvátha a Pavla Tomašoviča 
budú prvý ponovembrový primá-
tor mesta Imrich Borbély a legen-
dárny futbalista Jozef Adamec. 
Hudobný hosť: Peter Radványi

pozvánky

 17. 6. NEPREMIETAME
18. 6. o 17.30 h PÚTNIK: NAJLEP-
ŠÍ PRÍBEH PAULA COELHA – 
slovenská premiéra
19.30 h LOKALFILMIS – sloven-
ská premiéra 
 19. 6. EKOFEST 
 20. 6. o 15.30 h HURÁ NA 
FUTBAL
17.30 h LOKALFILMIS
19.30 h PÚTNIK: NAJLEPŠÍ PRÍ-
BEH PAULA COELHA
 21. 6. o 15.30 h HURÁ NA 
FUTBAL
17.30 h PÚTNIK: NAJLEPŠÍ PRÍ-
BEH PAULA COELHA
19.30 h ODOBRAŤ Z PRIATEĽOV
 22. 6. NEPREMIETAME
19.30 h TEMNÉ MIESTA

 23. 6. FILMOVÝ KLUB 
NAOKO
18.00 h SPRÁVNY CHLAP
20.00 h VLHKÉ MIESTA
 24. 6. 17.30 h ODOBRAŤ 
Z PRIATEĽOV
19.30 h TEMNÉ MIESTA
 25. 6. o 17.30 h DÁMA V ZLA-
TOM – slovenská premiéra
19.30 h MISIA: PREZIDENT – slo-
venská premiéra
 26. 6. o 17.30 h MIMONI – 3D
19.30 h DANNY COLLLINS
 27. 6. o 15.30 h MIMONI – 2D
17.30 h DÁMA V ZLATOM
19.30 h DANNY COLLINS
 28. 6. o 15.30 h MIMONI – 2D
17.30 h DÁMA V ZLATOM
 19.30 h MISIA: PREZIDENT
 29. 6. o 17.30 h MISIA: PREZIDENT

19.30  h V HLBINÁCH
 30. 6. o 17.30 h MIMONI – 2D
19.30 h OSTROV LÁSKY
 1. 7. o 17.30 h DANNY COL-
LINS
19.30 h OSTROV LÁSKY

MESTSKÝ AMFITEÁTER 
 15. – 16. 6. ŠPIÓN
 17. – 18. 6. SEDEM ZHAVRA-
NELÝCH BRATOV
 19. – 20. 6. ODOBRAŤ Z PRIA-
TEĽOV
 21. – 22. 6. ŽIVOT JE ŽIVOT
 23. – 24. 6. PÚTNIK: NAJLEPŠÍ 
PRÍBEH PAULA COELHA
 25. – 27. 6. MIMONI – sloven-
ská premiéra
 28. – 29. 6. LOKALFILMIS
 30. 6. – 1. 7. DANNY COLLINS
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 19. júna o 19.00 h 
v šapite na Trojičnom námestí
TEATRO TATRO 
Michail Bulgakov: MAJSTER 
A MARGARÉTA
Kultový román slávneho ruského 
autora v dramatizácii unikátne-
ho slovenského divadla Teatro 
Tatro. Šapito na námestí sa stane 
laboratóriom na hľadanie odpo-
vedí na odveké otázky trápiace 
ľudstvo

 19. júna o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
Robert Louis Stevenson: 
OSTROV POKLADOV
Na doskách trnavského divadla 
ožíva v novej dramatizácii čes-
kého autora Pavla Cmírala slávny 
pirátsky príbeh plný fantázie, 
napätia a nečakaných zvratov 

 19. júna o 19.00 h 
v Dome kultúry
PARTIČKA na šnúre...
Populárne hudobno-zábavné 
improvizačné posedenie, do 
ktorého sú zatiahnutí aj diváci. 
Vstupné v predpredaji (Ticket-
portal, TTi, DK Trnava) 15 eur, 
pred predstavením 18 eur

 19. júna v kine Hviezda 
20. júna v amfiteátri 
Kamenný mlyn
EKOFEST 2015
Účinkujúci: Horkýže Slíže, Majk 
Spirit, Smola a hrušky, Gladiator, 
Zoči voči, Golden Vein, Landfil, 
Neverback, Kýbel mačiek + sprie-
vodný environmentálny program 
(premietanie filmov, prednášky, 
výstavy, tvorivé dielne, program 
pre deti, športový program)
www.ekofest.sk

 20. júna o 14.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
Škola ľudových remesiel 
KURZ MODROTLAČE v múzeu 
aj s filmom a prehliadkou pô-
vodných modrotlačových foriem 
zo Sobotišťa a Myjavy. Lekto-
rom kurzu bude Matej Rabada 

z Dolného Kubína. Vyskúšate si 
tlačenie vzoru na látku, z kto-
rej si neskôr môžete ušiť tašku, 
vankúš, či dečku. Prihlásovanie 
osobne alebo na telefónnom čís-
le 033/5512913. Vstupné na kurz 
je 1,50 eura 

 20. júna o 19.30 h 
v Galérii Jána Koniarka
PechaKucha Night Trnava vol. 15
Obľúbené podujatie opäť pred-
staví 12 zaujímavých slovenských 
vizuálnych tvorcov cez osobné 
prezentácie vo formáte 20x20 
– každý účastník má k dispozícii 
20 obrázkov a na každý z nich 20 
sekúnd

 24. júna o 18.00 h 
na nádvorí radnice
VITAJTE NA RADNICI
Mesto Trnava a Klub priateľov 
Trnavy vás pozývajú na program 
venovaný 777. výročiu udelenia 
kráľovských výsad Trnave
HVIEZDOSLAVOVA: ŽIVÝ 
SVEDOK ZRODU MESTA
O histórii jednej z najstarších 
ulíc Trnavy, ktorá sa po rekon-
štrukcii opäť stáva pešou zónou 
– miestom prechádzok a stret-
nutí Trnavčanov i hostí, budú 
hovoriť naslovovzaté odborníčky 
Jaroslava Žuffová a Simona Jur-
čová 
FELICITAS – koncert vokál-
no-inštrumentálneho zboru 
Trnavskej univerzity pod ve-
dením speváčky, hudobníčky, 
skladateľky a pedagogičky Jany 
Andevskej
Moderátor večera: Pavol Toma-
šovič. Vstup je voľný

 25. a 26. júna 
na nádvorí radnice
RADNIČNÉ HRY
25. júna o 20.00 h NA FAŠÍRKY 
MI NESIAHAJ, Štúdio L+S
Vstupné: 13 eur
26. júna o 20.30 h KUMŠT, diva-
delné predstavenie troch hercov
Vstupné 10 eur
Predpredaj vstupeniek v sieti 

Ticketportál a Trnava tourism 

 24. júna o 19.00 h 
v Evanjelickom kostole
MEDZINÁRODNÝ VOKÁLNY 
KONCERT 
Vokálny súbor Vox Aurumque 
(Trnava, umelecká šéfka Hana 
Von Schlosser) a Starheim 
Songlag (Starheim, Nórsko, di-
rigentka Olga Pavlova). Vpodaní 
Vox Aurumque zaznie výber 
z hudobnej tvorby protestant-
ských autorov 17. storočia zo Spi-
ša, v podaní nórskeho ansámblu 
Starheim Songlag to bude výber 
z nórskej a európskej vokálnej 
ansámblovej tvorby.
Vstup voľný.

 28. júna o 19.30 h v Kostole 
Najsv. Srdca Ježišovho
VOCI ALLEGRE – koncert spe-
váckeho zboru
Dirigent: Andrej Rapant

 30. júna o 15.00 h 
v Ružovom parku
HURÁ PRÁZDNINY – koncert 
skupiny BOOM, spevácke vystú-
penia, nafukovacie atrakcie a sú-
ťaže pre deti i dospelých

Pripravujeme:
 LETO NA KORZE
Letné podvečery na korze pred 
radnicou plné hudby, spevu, 
tanca a pouličného divadla
1. júla o 19.00 h TÓNO GÚTH, 
RYTMIKA – workshop etnické-
ho bubnovania

 LETNÝ BAŽANT 
KINEMATOGRAF 2015
1. 7. 38
2. 7. Díra u Hanušovic
3. 7. Trabantom až na koniec sveta
4. 7. Traja bratia
5. 7. Zakázané uvoľnenie

 PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB
Každú júlovú a augustovú nedeľu 
o 18.00 h v mestskom amfiteátri
5. júla o 18.00 h DRIETOMANKA 

Programy nájdete v júlovom vydaní

pozvánky



7 DNÍ ZDRAVIA                            od 5. do 11. júna

 5. júna od 10.00 do 13.00 h a od 15.00 do 17.00 h 
v Mama klube na Limbovej 4 
ZDRAVÉ ZÚBKY – zábavno-poučná beseda 
pre škôlkarov a žiačikov, ZDRAVÉ DETI – prednáška 
s ortopédom a pediatričkou pre mamičky
ŠTAFETA ZDRAVIA – interaktívne stanovištia 
pre najmenších
ZÁBAVNÉ HRY A SÚŤAŽE
 6. júna od 9.00 do 18.00 h – Golf Trnava, 
Kamenný mlyn 11
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GOLFE
 7. júna o 10.00 h pred radnicou
DOSTAŇ PRIMÁTORA DO FORMY 
– beh s primátorom mesta
 7. júna od 14.00 do 18.00 h – TMT zóna 
(T-mall) Trnava 
NETRADIČNÉ ŠPORTY 
 8. júna od 9.30 h
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Pekárska ulica 
PREDNÁŠKY (maximálne 20 osôb)
9.45 – 10.45 h Význam poznania osobnosti z pohľadu 
psychológie
11.00 – 12.30 h Poskytovanie prvej pomoci – KOS 
Trnava a Falck 
13.00 – 14.30 h Poskytovanie prvej pomoci – KOS 
Trnava a Falck 
14.45 – 15.45 h Význam poznania osobnosti 
z pohľadu psychológie
9.30 – 10.15 h, 13.30 – 14.15 h RELAXAČNÉ CVIČENIE 
(maximálne 20 osôb)
SÚŤAŽE S VÝHRAMI – bystrá myseľ, bingo, atď... 
(počas celého dňa)
 9. júna od 9.00 do 15.00 h 
v Kalokagatii na Streleckej 1 
ZDRAVIE S KALOKAGATIOU 
CESTA ZÁCHRANY ŽIVOTA – 5 PÉ – 
náučno-interaktívne stanovištia zamerané 
na záchranu života pre žiakov základných škôl
ZDRAVÉ ZÚBKY – zábavno-poučná beseda 
pre škôlkarov a žiačikov 
PREMIETANIE POPULÁRNO-NÁUČNÝCH FILMOV 
o zdravotníckej pomoci v rozvojových krajinách 
pre žiakov, študentov SŠ a dospelých
DETOXIKÁCIA ORGANIZMU – prednáška spojená 
s ochutnávkou čaju 
POHYBOM KU ZDRAVIU – cvičíme zumbu a jogu 
ZDRAVIE NA TANIERI – zábavné interaktívne aktivity 
pre škôlkarov o zdravých a nezdravých potravinách: 
Je všetko, čo nám chutí, zdravé? 
PREZENTÁCIA A OCHUTNÁVKA biopotravín 
a bioproduktov 

 9. júna – VMČ č. 5 Trnava – Juh (Linčianska), 
Denné centrum Limbová 11
14.00 – 15.00 h Meranie tlaku krvi
15.00 – 16.00 h Význam racionálnej stravy pre seniorov 
prednáša MUDr. Štefan Krištofík, MPH 
16.00 h 30 minút s poslancami VMČ – prechádzka 
po sídlisku
ZŠ na Ulici M. Gorkého – prednášky so zameraním 
na protidrogovú prevenciu pre žiakov 2. stupňa 
základnej školy
 9. júna Dni zdravia v PSA Slovakia
Meranie krvného tlaku, BMI, meranie podielu vody, 
tuku a svalov v tele, meranie kyseliny močovej, glukózy
 10. júna Dni zdravia v PSA Slovakia 
ŠKOLA CHRBTA VO VOZIDLE – dynamický 
workshop zameraný na inštruktáž ergonomických 
možností v aute, ktoré dokážu eliminovať bolesti 
krížov, brnenie dolných končatín, strnulosť a zhoršenú 
pohyblivosť počas dlhších ciest  
 10. júna o 10.00 h na Trojičnom námestí
POCHOD ZDRAVIA SENIOROV – turistický 
pochod z Trojičného námestia do Kamenného mlyna 
v spolupráci s dennými centrami seniorov
 10. júna o 10.30 h – v Trnavskom materskom 
centre na Okružnej 20 
ZÁSADY SPRÁVNEHO STRAVOVANIA V RODINE
 11. júna od 8.00 do 15.30 h 
DEŇ ZDRAVIA NA RADNICI
8.00 – 15.30 h PREVENTÍVNE VYŠETRENIA 
(cholesterol, cukor, poradenstvo)
8.00 – 15.30 h ODBERY VZORIEK VODY A ZELENINY 
8.00 – 18.00 h MERANIE TLAKU KRVI 
na uliciach mesta
8.30 – 18.00 h ZUŠ M. Schneidera Trnavského
MASÁŽE A OCHUTNÁVKA LIEČIVÝCH ČAJOV 
8.30 – 11.00 – Mestský úrad, Trhová 3
SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI v spolupráci 
s Národnou transfúznou službou 
9.00 – 18.00 h na Trojičnom námestí
PREZENTÁCIA ORGANIZÁCIÍ tretieho sektora 
– kultúrny a športový program 
DVOR NÁDEJE – prezentácia organizácií 
združujúcich zdravotne a telesne postihnutých občanov
 12. júna od 8.00 do 13.00 h na radnici 
8.00 – 13.00 h ODBERY VZORIEK VODY A ZELENINY 
 12. júna od 8.00 do 12.00 h
RÚVZ Trnava, Halenárska 23 
PREVENTÍVNE VYŠETRENIA (cholesterol, cukor, 
poradenstvo)

Sprievodné podujatie:
 27. júna o 18.00 h – parkovisko na Rybníkovej ulici 
PSA Trnava inline

Spoluorganizátori 7 Dní zdravia 2015:
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